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Numri i lëndës: 2022:079368 

Datë: 28.07.2022 

Numri i dokumentit:     03274684 

 

P.nr.2022:079369 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Penal, gjyqtarja 

e vetme gjykuese Hakile Ilazi, me procesmbajtesin e kësaj gjykate Ari Shahini, në çështjen 

penale kundër të akuzuares S.SH, për shkak të veprës penale “Lajmerimi apo kallëzimi i rreme 

” nga neni 382 par.4 te KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Ferizaj Departamenti i Përgjithshëm, PP.II.nr.504/22 e datës 20.04.2022, në pranin e prokurorit 

të shtetit, si dhe të akuzuares, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar publik më datën 20.07.2022  

përpiloi me shkrim këtë: 

  

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari: S.Sh nga i ati I. dhe e ëma S. e gjinisë B. e lindur me ..., në Shtime, me vendbanim 

në fshatin ... Komuna Ferizaj, e gjendjes së dobët ekonomike, e divorcuar, nene e dy fëmijëve, 

Shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës, me numër personal: ....,-                                           

 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

Me datë 29.09.2021, në stacionin policor në Ferizaj e pandehura S.Sh ka bërë lajmërim apo 

kallëzim të rremë te personi zyrtar policor i ngarkuar me detyrën për të hetuar apo ndjekur, 

duke e ditur se se vepra nuk është kryer, në atë mënyrë që gjatë marrjes në pyetje në cilësi të 

të dëmtuarës - dëshmitares ka deklaruar se pas një bisede telefonike, kishte lënë takim me një 

person të panjohur për të, ashtu që deri sa ishin duke udhëtuar me veturë, kur kishin arritur në 

fshatin ... Komuna Ferizaj, ky person i’a kishte marrur me forcë qantën që t’ia kontrollon, i’a 
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kishte grabitur një telefon dhe shumën e të hollave 50€, e pandehura kishte  dalur nga vetura 

ndërsa ky personi që voziste veturën ishte larguar me shpejtësi,-  

- Me këtë ka kryer veprën penale Lajmërimi apo kallëzimi i rremë nga neni 382 par.4 të 

KPRK-së,- 

 

Andaj, në bazë të dispozitës ligjore të sipër theksuar, si dhe dispozitave  ligjore nga neni 4,7, 

17, 21, 38, 69, 70, 81 dhe 82 të KPRK-së, si dhe nenit 359 dhe 365  të KPPK-së, të pandehures 

i shqipton:  

 

 

VËREJTJE GJYQËSORE 

 

 

 I pandehuri u njoftua se vepra e tillë përbën vepër penale, vepër e dëmshme dhe e 

rrezikshme, si dhe nëse i njëjti prapë kryen vepër të tillë, gjykata do ti shqiptoj sanksion 

më të rëndë penal. 

 

 E akuzuara lirohet nga shpenzimet e procedurës penale 

 

 

 

A r s y e t i m i. 

 

Prokuroria Themelorenë Ferizaj me aktakuzën PP.II.nr.504/22 e datës 20.04.2022 ka ngarkuar 

të akuzuarën  S.Sh, për shkak të veprës penale “Lajmerimi apo kallëzimi i rreme ” nga neni 

382 par.4  të KPRK-së, duke i propozuar që te pandehures të shpallet fajtor dhe ti shqiptohet 

sanksion penal i paraparë me ligj. 

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar me 

datën 20.07.2022, në të cilën shqyrtim fillestar e akuzuara e ka pranuar  fajësinë  për veprën 

penale të cilën e ngarkon aktakuza për të gjitha pikat e saj, dhe është e vetëdijshme për 

pranimin e fajësisë dhe pasojat që mund të vijnë nga ky pranim, shpreh keqardhje dhe është 

penduar thellë,  e njëjta shton se është hera e parë që bie ndeshe me ligjin, premton gjykatës që 
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në të ardhmen nuk do të përsërisë vepra të tilla penale, dhe në bazë të gjithë këtyre të gjeturave 

i propozon gjykatës që ti ketë parasysh dhe të i shqipton një dënim sa më të butë.   

 

Prokurori Albana Parduzi nuk e kundërshton pranimin e fajësisë ky pranim u be vullnetarisht 

pa presion dhe i vetëdijshëm për pasojat e pranimit kjo ka mbështetje edhe në provat materiale 

që gjinden në shkresat e lëndës kërkon nga gjykata ta pranoj pranimin e fajësisë dhe të njëjtin 

ta shalle fajtor, duke i pasur parasysh te gjitha rrethanat lehtësuesi dhe rënduese, si rrethane 

lehtësuese te merre pranimin fajësisë nga ana e te pandehurit. 

  

Pasi që i akuzuari ka pranuar fajësinë që në fillim të shqyrtimit fillestar, Gjykata për të 

vlerësuar pranimin e fajësisë e duke pasur parasysh edhe mendimin e Prokurorit të Shtetit, 

shqyrtoi me kujdes faktet e parapara nga neni 248 par.4 KPPK-së, edhe pas udhëzimit në 

kuptim të nenit 323 të KPPK-së dhe me këtë rast vlerësoi se: i pandehuri  ka kuptuar natyrën 

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

faktet dhe prova të cilat gjenden në shkresat e lëndës dhe atë:  

 Deklarata e të pandehurës S.Sh e datës 29.09.2021 në cilësi e të dëmtuarës- 

dëshmitares; 

 Deklarata e dëshmitarëve H.K e datës 24.07.2021 

 Deklarata e dëshmitarit S.K datës 30.09.2021; 

 Deklarata e dëshmitarit Sh.S e datës 11.11.2021; 

 Deklarata e dëshmitarit A.M e datës 30.01.2022; 

 Procesverbali për Identifikim i datës 15.03.2022; 

 Deklarata e të pandehurës S.Sh e datës 16.03.2022; 

 Raporti i kompanisë  telefonike “Ipko” i datës 03.10.2021; 

 Sms - komunikimet  në rrjetin e komunikimeve “Viber”; 

 Shkresat tjera që gjenden në lëndë. 

 

Me qenë se e akuzuara ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e përshkruara 

më lartë, andaj gjyqtari i  vetëm gjykues 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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Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit manifestohen  të gjitha 

elementet objektive dhe subjektive të  veprës penale “Lajmrimi apo kallëzimi i rreme ” nga 

neni 382 par.4 të KPRK-së, për të akuzuaren S.Sh të kryer në mënyrën dhe rrethanat e 

përshkruara si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, dhe atë veprimet e kundërligjshme të kryera 

nga e akuzuara  me çka rezulton nga tërësia e rrethanave të kryerjes së veprës penale. 

 

 

 

 Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat të 

cilat  në kuptim të neni 69 të KPRK-së, ndikojnë  në përcaktimin  e llojit dhe lartësisë së 

dënimit. Gjykata të pandehurit si rrethanë veçanërisht lehtësuese i mori parasysh pranimin e 

fajësisë, pendimin e sinqertë për veprën e kryer, mik rezulton të ketë më parë ndonjë aktgjykim 

të plotfuqishëm, ndërsa në mungesë të rrethanave  rënduese gjykata vlerësoj shkallën e 

përgjegjësisë penale për të pandehuren, mbi bazë të këtyre rrethanave i shqiptoj vërejtje 

gjyqësore si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.   

 

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

akuzuar, do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPRK-se 

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 lirimin nga shpenzimet për të akuzuarin  e lartcekur është bërë në bazë nenit 453 

par 4 të KPPRK-së,  pasi që i njëjti është i gjendjes së dobët ekonomike  pagesa  e   

shpenzimeve procedurale nga ana e të akuzuarit do ta rëndonte edhe më shumë gjendjen e saj 

ekonomike. 

 

Në bazë të së theksuarës më lartë u vendos  si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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                                             GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ  

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Penal 

P.nr.2022:079369, me dt. 20.07.2022 

 

Procesmbajtësi,                                                                                            Gjyqtarja,  

 Ari Shahini                                                                              Halike Ilazi  

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve, pas pranimit të kopjes me shkrim, Gjykatës së Apelit të Kosovës, i 

dorëzohet përmes Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 

 


