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2022:016349 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM - gjyqtarja 

e vetme gjykuese Hakile Ilazi si dhe me bashkëpunëtoren profesionale Albina Varoshi 

Haxhimusa, në çështjen penale kundër të akuzuarve: Sh.H.,  për shkak të veprës penale kanosja 

nga neni 181 par.2 të KPK-së  si dhe P.H. dhe Q.H.,  për shkak veprës penale në bashkëkryerje 

sulmi nga neni 184 par.1 lidhur me nenin 31 të KPK- së, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar 

publik në praninë e përfaqësuesit të akuzës  prokurorit të shtetit Avudllah Abedini si dhe  të 

akuzuarve  me datë 12.01.2023 mori dhe publikisht komunikoi, kurse me datë 08.02.2023 

përpiloi me shkrim këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

 Të Akuzuarit : 

 

I. Sh.H. nga i ati Z… dhe e ëma H…, e gjinisë S…, i lindur me …, në Prishtinë, me adresë 

banimi  në fshatin …. - Komuna  Ferizaj, i gjendjes së mesme ekonomike, ka të kryer shkollën 

e mesme, i pa martuar, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal: ….,- 

 

II. P.H. nga i ati  Z… dhe e ëma H…, e gjinisë S…, i lindur me …., në fsh…. – Komuna, Ferizaj, 

ku edhe jeton, i gjendjes së mesme ekonomike, ka të kryer Fakultetin e Shkencave Politike, i 

martuar, prind i një fëmije, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal: …..,- 
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III. Q.H.  nga i ati Z…  dhe e ëma H…., e gjinisë S…, i lindur me  …., Ferizaj me adresë banimi 

në fsh….. – Komuna, Ferizaj, ku edhe jeton, i gjendjes së mesme ekonomike, ka të kryer shkollën 

e mesme, i pa martuar, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal: ….,- 

 

 

JANË  FAJTORË 

 I akuzuari : Sh.H.   

 

Me datë 14.08.2021, rreth orës 10:30h në  fshatin ....,  Komuna Ferizaj, saktësisht tek market 

‘T.”, i pandehuri pas një mosmarrveshje në mes familjeve të tyre për cështje xhelozie - biznesore 

me të dëmtuarin K.B., në atë mënyrë që me qëllim të frikësimit e kanos me fjalët me përmbajtje 

kërcënuese “ hajt se shihemi më vonë me ty, kam me të ba dermak kam me të rrah ”,  me ç’rast 

kjo kanosje ka shkaktuar shqetësim, frikë dhe pasiguri  tek i dëmtuari. 

 

    -Me të cilën ka kryer veprën penale Kanosja nga neni -181 par.2 të KPRK-së. 

 

    Të  akuzuarit  P.H. dhe Q.H.   

 

Me datë 14.08.2021 rreth orës 20:00h në fshatin …., Komuna Ferizaj, të pandehurit pas një 

mosmarrveshje në mes familjeve të tyre për cështje xhelozie - biznesore me të dëmtuarin të 

miturin E.B., me dashje përdorin forcën ndaj të dëmtuarit,  në atë mënyrë që e sulmojnë  duke e 

goditur me grushta dore dhe shqelma duke i shkaktuar lëndime trupore por se i njëjti nuk kishte 

kërkuar tretman mjekësor.  

                                                             

- Me të cilën bashkryerje kanë kryer veprën penale Sulmi nga neni- 184 par.1. lidhur me nenin -

31 të KPRK-së. 

 

Andaj, Gjykata në bazë të nenit te sipër cekur dhe neneve 4, 7, 17, 38, 39 , 43, 69, 70,   të KPRK-

ës, dhe nenit 365 të KPPK-së, i  

 

G J Y K O N 

     

Të akuzuarit: 



 Numri i lëndës: 2022:016348 
 Datë: 08.02.2023 
 Numri i dokumentit: 03993935 
 

3 (6)  

   
2
0
2
2
:0
1
6
3
4
9

 

1.Sh.H.,  me DËNIM ME GJOBË  në shumën prej njëqind e pesëdhjetë euro (150) euro  të cilën 

shumë është i obliguar që të paguaj në afatin prej tridhjetë ditësh /30/ ditësh pas  plotfuqishmërisë 

së aktgjykimit,   

2. P.H. me DËNIM ME GJOBË  në shumën prej njëqind e pesëdhjetë euro (150) euro të cilën 

shumë është i obliguar që të paguaj në afatin prej tridhjetë ditësh /30/ ditësh pas  plotfuqishmërisë 

së aktgjykimit,   

3. Q.H. me DËNIM ME GJOBË  në shumën prej njëqind e pesëdhjetë euro (150) euro të cilën 

shumë është i obliguar që të paguaj në afatin prej tridhjetë ditësh /30/ ditësh pas  plotfuqishmërisë 

së aktgjykimit,   

Në rast se dënimi i shqiptuar me gjobë nuk mund të ekzekutohen në format e parapara në nenin 

43 par. 3 të KPRK-së, dënimi  me gjobë do ti zëvendësohet me dënim burgimi ashtu që për çdo 

20€ do ti llogaritet një ditë burgimi.  

 

Të dëmtuarit K.B. dhe E.B., me vendbanim në fshatin ..., Komuna Ferizaj,  për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest civil.  

 

Obligohen  të akuzuarit  secili veç e veç të paguajë në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor 

të paguajnë shumën prej 20 € (njëzetë euro) si dhe konform nenit 39 par. 3 pika 3.1 të ligjit Nr. 

05/L-036 si dhe  për kompensimin e viktimave të krimit, të paguajnë shumën  secili veq e veq 

me nga  30 € (tridhjetë euro), brenda afatit prej 30 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit. 

 

A r s y e t i m i 

 

  Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën e saj PP.II.nr.1948/21 të datës 26.01.2022 ka 

ngarkuar të pandehurit Sh.H., për shkak të veprës penale kanosja nga neni 181 par.2 të KPK-së  

si dhe P.H. dhe Q.H.,  për shkak veprës penale bashkëkryerje sulmi nga neni 184 par.1 lidhur 

me nenin 31 të KPK- së. 

      

Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale mbajti shqyrtimin fillestar me datë 10.01.2023 në 

të cilën përfaqësuesi i akuzës-prokurori i shtetit lexoj aktin akuzues, si dhe pas dëgjimit të të 
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dëmtuarit  dhe gjyqtarja pasi që u bind se të pandehurit e kanë kuptuar akuzën, konform nenit 

246 par. 4 dhe përkundër paralajmërimit për nenet 325 dhe 323 të KPPK-së, të pandehurve iu 

ofroj mundësinë të pranojnë fajësinë ose të deklarohen të pa pafajshëm.     

 

I pandehuri Sh.H. në shqyrtim fillestar ka deklaruar se e pranon fajësinë  për veprën penale për 

të cilën e ngarkon akuza, duke theksuar se është penduar për veprën e kryer dhe është hera e parë 

që ka kryer vepër penale, i ka propzuar gjykatës që ti shqiptonë dënim sa ma të butë. 

 

I pandehuri P.H. në shqyrtim fillestar ka deklaruar  ka deklaruar se e pranon fajësinë  për veprën 

penale për të cilën e ngarkon akuza, duke theksuar se është penduar për veprën e kryer dhe është 

hera e parë që ka kryer vepër penale, i ka propzuar gjykatës që ti shqiptonë dënim sa ma të butë. 

 

I pandehuri Q.H. në shqyrtim fillestar ka deklaruar  ka deklaruar se e pranon fajësinë  për veprën 

penale për të cilën e ngarkon akuza, duke theksuar se është penduar për veprën e kryer dhe është 

hera e parë që ka kryer vepër penale, i ka propzuar gjykatës që ti shqiptonë dënim sa ma të butë. 

 

Prokurori i  shtetit Avdullah Abedini  me rastin e paraqitjes së mendimit të tij, ka propozuar që 

të pranohet pranimi i fajësisë për të akuzuarit, pasi pranimi fajësisë është bere ne mënyre 

vullnetare pa presion dhe ne përputhje me dispozitat ligjore te nenit 248 si dhe provat materiale 

te shkresave të lëndës. 

 

Gjykata për të vlerësuar pranimin e fajësisë shqyrtoi me kujdes kushtet e parapara nga neni 248 

par. 1 të KPPR-së, dhe me këtë rast vlerësoi se të akuzuarit kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht, pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova e 

të rastit konkret si: raporti i Oficerit Policor i datës 14.08.2021, deklaratat e të dëmtuarve të dhënë 

në polici, deklaratat e të pandehurve të dhëna në polici  si dhe shkresat e tjera që gjenden në 

lëndë. 

 

Meqenëse  të akuzuarit kanë pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e përshkruara 

më lartë, andaj gjyqtari konform nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-së, ka vlerësuar se nuk është e 

nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit dhe për këtë arsye ka 

vazhduar me shqiptimin e dënimit. 
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Mirëpo, vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarave ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive te veprave penale  të cekura më lartë, meqë me datë, vend 

dhe kohë siç është përshkruar hollësisht në dispozitivin I-rë, II- të  këtij aktgjykimi të  pandehurit 

me veprimet e tyre kanë  konsumuar veprat penale qe i vihen në barrë. 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarit, Gjykata vlerësoi rrethanat 

në kuptim të nenit 69 dhe 70  të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese 

përkatësisht që në shqyrtimin fillestar të akuzuarit  kanë pranuar, rrethana lehtësuese pendimin 

e sinqertë dhe real për veprën penale të kryer, nuk rezulton të kenë pasur më parë ndonjë 

aktgjykim të plotfuqishëm  si dhe në rastin konkret nuk gjeti ndonjë rrethanë rënduese përveç që 

vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarve si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës 

penale. 

 

Gjykata është e bindur  se edhe me një dënim të tillë, duke marrë parasysh edhe faktin se të 

akuzuarit kanë bërë pranimin e fajësisë, me një vendim të tillë do të arrihet qëllimi i përgjithshëm 

i dënimeve i paraparë në nenin 38 të KPRK-ës, 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 

(preventiva gjenerale). 

                   

Vendimi për udhëzimin e të dëmtuarit në kontest civil është marrë në kuptim të nenit 463 të 

KPPRK-së. 

Vendimi mbi shpenzimet paushallë është marr në kuptim të dispozitës së nenit 453 par. 1 lidhur 

me nenin 450 par.1 dhe  2 nen par. 2.6 të KPPRK-së. 

Vendimi mbi kompensimin e viktimave te krimit është marre ne kuptim te nenit 39 par. pika 3.1 

te ligjit, Nr.05/L-036, te Ligjit për Kompensimin e Viktimave te Krimit. 

 Nga arsyet e sipër cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

 Departamenti i përgjithshëm, Divizioni penal  

2022:016349; Më datë 08.02.2023 
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Bashkëpunëtorja  profesionale                                        Gjyqtarja e vetme gjykuese 

Albina Varoshi Haxhimusa                             Hakile Ilazi    

   

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit  të aktgjykimit nëpërmjet  kësaj gjykate, 

kurse i dëmtuari mund të paraqet ankesë vetëm sa i përket vendimit për sanksionin penal. 

 

 

 

 

 

 


