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Numri i lëndës: 2020:093073 

Datë: 16.03.2021 

Numri i dokumentit:     01601355 

       P.nr.602/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL, përmes gjyqtarit individual Shabi Idrizi si dhe bashkëpunëtorin 

profesional Driton Ahmeti në çështjen penale kundër të pandehurit E.E.nga Ferizaj, për shkak 

të veprës penale Kanosja nga neni 181 par.4 lidhur me par.2 të KPRK-së, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.888/20 të datës 07.08.2020, pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesor të dt. 24.02.2021, në praninë e përfaqësuesit të akuzës – Prokurorit të Shtetit 

Avdullah Abedini, të dëmtuarës A.E. si dhe të pandehurit E. E., më datë 26.02.2021 mori dhe 

publikisht komunikoi, ndërsa me dt.12.03.2021 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I pandehuri E.E., nga I ati A. dhe e ëma A., e vajzërisë Q., i lindur me dt....., në Ferizaj, 

me vendbanim në rrugën “....”, në Ferizaj, ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, prind 

i dy fëmijëve, bujk, i gjendjes së mesme ekonomike, me numër personal...., shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, i pa dënuar më parë, mbrohet në liri . 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Për shkak se, 

 

Me datë 04.07.2020, rreth orës 15:30h, në fshatin...., komuna Ferizaj, i pandehuri me 

qëllim të shkaktimit të ankthit apo frikësimit, i kanoset seriozisht se do të privojë nga jeta 

të dëmtuarën-bashkëshortën e tij A.E., në atë mënyrë që pas një konflikti verbal i 
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drejtohet me fjalë se “ t’i thej dhëmbët, qohna të mbyti e t’i sun shkon kërkun, i sheh 

kujat kur të nguli”, me këtë veprim tek e dëmtuara ka shkaktuar frikë dhe pasiguri. 

 

- Me ketë veprim ka kryer veprën penale Kanosja nga neni 181 par.4 lidhur me par.2 

të KPRK-së.  

 

Andaj duke u bazuar në dispozitën e lartcekur ndëshkimore dhe nenin 3, 38,42,45,71.72, të 

KPK-së dhe nenit 365 , 453 dhe 463  të KPPRK-së e, 

 

GJ Y K  O N 

 

 Të akuzuarit E.E.i cakton DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 180 

(njëqind e tetëdhjetë) ditë, i cili dënim me pëlqimin e të akuzuarit i zëvendësohet 

në dënim me gjobë në lartësi prej 400.00 e cila do të paguhet në 4 këste mujore e 

në rast  mos pagese e njëjta do i shndërrohet në dënim me burg duke i llogaritur 

çdo 20..00 euro gjobë një ditë burg, e gjitha kjo pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

 Udhëzohet e dëmtuara A.E. që kërkesën pasurore-juridike ta realizoj në kontest 

civil. 

 

 Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 20€ (njëzetë euro) pasi që aktgjykimi të marrë formën e prerë nën 

kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. 

 

 Obligohet ë akuzuari që komfor nenit 39, par.3, pika 3.1 te ligjit Nr. 05/L-036, për 

kompensimin e viktimave të krimit, të paguaj shumën prej 30€ (tridhjetë euro), 

brenda afatit prej 30 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën me numër 

PP/II.nr.888/2020 te datës 07.08.2020, ndaj të pandehurit E.E.nga Ferizaj, për veprën penale 

Kanosja nga neni 181 par.4 lidhur me par.2 të KPRK-së, duke propozuar që i pandehuri të 

shpallet fajtor dhe t’i shqiptohet sanksioni penal komfor ligjit në fuqi.  
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Gjykata duke vepruar sipas aktakuzës në fjalë, caktoi shqyrtimin fillestar me dt. 19.11.2020 në 

të cilin shqyrtim i akuzuari pasi u njoftua me aktakuzën dhe të drejtat procedurale në kuptim të 

nenit 246 të KPPK i njëjti deklaroi se nuk e pranon fajësinë për të gjitha e aktakuzës dhe se 

pranë këtij deklarimi ka mbetur  edhe në shqyrtimin gjyqësor të dt. 24.02.2021 

.    

Prokurori i Shtetit në fjalën përfundimtare deklaroi se  pas dëgjimit të  dëmtuarës-

dëshmitares A.E. lidhur me rastin konkret ku e njëjta ka deklaruar se bashkëshorti i saj- i 

pandehuri E.E.e ka kanosur me fjalë dhe nuk e ka lejuar të shkoj tek prindërit e saj ashtu siç 

ishin marrë vesh. Tutje shtoi se për t’u kryer vepra penale Kanosja nga neni 181 duhet 

plotësuar tri kushte e ato: që kanosja të jetë e qasshme, serioze dhe e mundshme që do të thotë 

se në rastin konkret nga veprimet e bashkëshortit te saj- të pandehurit, e ka ndier veten të 

frikësuar dhe e njëjta ka kërkuar nga Gjykata disa herë që të mos e shqetësoj atë dhe as 

familjen e saj. Po ashtu, theksoi se i pandehuri në mbrojtjen e tij nuk e mohoi faktin se ditën 

kritike kanë pasur fjalosje verbale dhe se nuk e kishte lejuar të dëmtuarën-bashkëshorten e tij të 

shkonte tek prindërit e saj, porse e mohoi faktin se e  ka kanosur, mirëpo nga vetë fakti se e 

dëmtuara nuk jeton më së bashku me të pandehurin është fakt i rëndësishëm që e dëmtuara e 

ndien veten të frikësuar. Ashtu qe, i propozoi Gjykatës që të pandehurin ta shpallë fajtor dhe t’i 

shqiptoj sanksion penal të paraparë me ligj. 

 

E dëmtuara ne fjalën përfundimtare deklaroi se nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk 

dëshiron qe te dënohet dhe nuk paraqet kërkesë pasurore-juridike. 

 

 I akuzuari E.E.ne fjalën përfundimtare deklaroi se i kërkon falje për çdo gabim që e ka 

bërë, se dera e shtëpisë së tij është përherë e hapur për bashkëshorten si dhe për hatër të 

fëmijëve, dhe e lë në dorë të gjykatës që të vendos në lidhje me dënimin. 

 

Ngase i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë në procedurën e provave, gjykata bëri dëgjimin e 

dëshmitares-dëmtuarës A.E., bëri shikimin në shkresat e lëndës, si dhe mori në shqyrtim 

mbrojtjen e të akuzuarit. 

E dëmtuara-dëshmitarja A.E. deklaroi se me bashkëshortin e saj-të pandehurin para se të 

ndodhte rasti konkret kanë pasur probleme të vazhdueshme, dhe se me datën 04.07.2020 i është 

kanosur duke e sharë “ t’i thej dhëmbët”, duke marrë një fshesë dhe duke i bërë hygjym…… 

Tutje deklaroi se nuk e dinë arsyen pse ka ardhur deri te kjo, por se atë ditë ka dashur të shkoj 
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tek prindërit e saj pasi që kujdeset për ta, porse nuk ka shkuar sepse i pandehuri e kishte ndalur 

duke i bërë probleme, ashtu që e njëjta është ndier e kërcënuar. E njëjta shtoi se prej ditës 

kritike nuk ka pasur kontakt me të pandehurin-bashkëshortin, dhe se tani jeton tek vëllai i saj 

me djalë. 

Ne pyetjen e të pandehurit se pse e kishte lajmëruar në polici, e dëmtuara deklaroi se të njëjtin 

e kishte lajmëruar që më të mos kishin problem, dhe të mos i dërgonte njerëz tek shtëpia. 

Në pyetjet e gjyqtarit, e dëmtuara deklaroi se policinë e ka thirrur disa ditë pas rastit  sepse 

është frikësuar. Thekson se prezent në serrë ka qenë nëna e të pandehurit A. dhe se të njëjtën e 

kishte larguar dhe ka vazhduar prapë, ndërsa djali i saj kishte qenë në banesë. Tutje shtoi se 

tani jetojnë ndaras dhe se nuk dëshiron më probleme me të pandehurin. 

 

I akuzuari në mbrojtjen e vetë  deklaroi se atë ditë ka qenë në Brezovicë për të cilën 

bashkëshortja e tij ka qenë e vetëdijshme dhe të njëjtës i ka treguar se nuk mund të kthehet, 

ndërsa kur është kthyer në fshatin Pojatë, tek serra, e njëjta nuk I ka folur fare. I pandehuri 

deklaron se i kishte thënë që të bëhej gati  ta dërgonte tek prindërit e saj, i njëjti i kishte 

mbledhur disa kastravec dhe speca ndersa e dëmtuara i kishte gjuajtur ato, pastaj i pandehuri 

ishte nervozuar dhe e kishte share. Të nesërmen bashkëshortja-e dëmtuara kishte shkuar tek 

prindërit pa i treguar të pandehurit dhe nuk i ishte lajmëruar në telefon, duke deklaruar se nuk e 

ka rrahur dhe nuk e ka goditur, ndërsa e njëjta ka shkuar  dhe e ka hapur rasti në polici. Tutje 

shtoi se ka tentuar disa herë që t’i përmirësoj marrëdhëniet me të dëmtuarën por që pa sukses  

dhe se derën e ka të hapur që të kthehet kur të dëshiron. 

Në pyetjet e Prokurorit të Shtetit, i akuzuari deklaroi se e kishte ndaluar të dëmtuarën-

bashkëshorten e tij që të shkonte tek prindërit e saj sepse e njëjta nuk i kishte marrë perimet 

dhe e kishte nervozuar. Tutje shtoi se deri te prishja e raporteve në mes tyre ka ardhur për 

shkak të familjes së të dëmtuarës, motrat e saj dhe se e njëjta nuk kthehet në shtëpi për 48 orë.  

I njëjti mohoi të e ketë kanosur të dëmtuarën-bashkëshorten e tij dhe deklaroi se tani më nuk 

jetojnë së bashku, porse ky po e pret që të lajmërohet.  

 

Gjykata shqyrtoi dhe vlerësoi  me kujdes deklarimin e të dëmtuarës A.E. dhe vëren se e njëjta 

ka një vazhdimësi logjike,  po ashtu  kjo vërtetohet  nga  ekspertiza mjeko-ligjore , si dhe 

pjesërisht nga deklarimi i vetë të akuzuarit dhe se deklarimit të tillë i fali besimin.   

Gjykata vlerësoi provat materiale dhe atë akt ekspertimin mjeko-ligjor të dt.19.11.2020 dhe 

vëren se e njëjta nuk është kontestuese për palët dhe të njëjtës i fali besimin. 
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Gjykata morri në shqyrtim mbrojtjen e të akuzuarit i cili deklaroi se nuk ka ushtruar as dhunë 

psikike e as fizike dhe se i njëjti nuk është fajtor  porse deklarimit të tillë gjykata nuk i fali 

besimin  nuk arriti të e vejë në dyshim dëshminë e të dëmtuarës . 

 

Gjykata ka bere vlerësimin e provave te shqyrtuara një nga një dhe te gjitha s bashku dhe ka 

konstatuar ketë gjendje faktike; me datë 04.07.2020, rreth orës 15:30h, në fshatin Pojatë, 

komuna Ferizaj, i pandehuri me qëllim të shkaktimit të ankthit apo frikësimit, i kanoset 

seriozisht se do të privojë nga jeta të dëmtuarën-bashkëshortën e tij A.E., në atë mënyrë 

që pas një konflikti verbal i drejtohet me fjalë se “ t’i thej dhëmbët, qohna të mbyti e t’i 

sun shkon kërkun, i sheh kujat kur ti nguli”, me këtë veprim tek e dëmtuara ka 

shkaktuar frikë dhe pasiguri, e cila saktësohet me akt ekspertimin mjeko-ligjor te 

dt.19.11.2020, ku evidentohet se e dëmtuara A.E. kishte manifestuar shqetësim, ankth dhe stres 

emocional....... 

Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale Kanosja nga neni 181 par.4 lidhur e 

par.2 të KPRK-së.  

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin, gjykata vlerësoj rrethanat 

në kuptim të nenit 72,73 të KPRK-së, dhe gjeti se nuk ka ndonjë rrethanë lehtësuese pos faktit 

se ngjarja kishte ndodhur në shtëpinë tyre dhe nuk rezulton se ishte e planifikuar  , ndërsa  në 

rastin konkret rrethanë veçanërisht rënduese vlerësoj shkallën e përgjegjësisë penale të 

akuzuarit, recidivizmin e veprimeve të tij ndaj të dëmtuarës së njëjtë si dhe rrezikshmërinë 

konkrete të veprës penale, veçanërisht intensitetin e dashjes të manifestuar nga ana e të 

akuzuarit duke marrë parasysh natyrën e kontestit mes tyre. 

 

Gjykata është e bindur se edhe me një dënim të tillë, , do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i 

dënimeve i paraparë në nenin 38 të KPRK-së, përkatësisht dënimi i shqiptuar është plotësisht i 

justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, rrezikshmërinë e saj dhe të autorit të saj, 

që do të shërbej në parandalimin e kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen 

(preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi që ti përmbaj personat e tjerë nga kryerja e 

veprës penale ( preventive gjenerale). 

 

Komfor neneve 450 , 453 si dhe nenit 463  të KPPK-ës, , gjykata ka obliguar  të akuzuarin për  

pagesën e shpenzimeve procedurale. 
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 Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve  326  dhe 365 të KPPK-së, u vendos si në 

diapozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2020:093073, 26.02.2021 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Shabi Idrizi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të njëjtit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 


