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Numri i lëndës: 2020:075343 

Datë: 02.12.2020 

Numri i dokumentit:     01362116 

 

 

P.nr.451/20 

                                                     NË EMËR TË POPULLIT   

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshëm, si gjykatë e 

shkallës së parë penale, me gjyqtaren e vetme gjykuese Mimoza Shabani, me asistimin e 

praktikantës Kaltrina Namani në cilësinë e procesmbajtëses, në çështjen penale kundër të 

pandehurve: F.G. me vendbanim në rrugën “....” në Ferizaj dhe S.G. vendbanim në rrugën “....” 

në Ferizaj për shkak të veprës penale na bashkëkryerje kanosja nga neni 181 par.1 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-ës, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj -  Departamenti i 

Përgjithshëm e evidentuar me numër: PP.II.nr.739/2020 e datës 24 Qershor 2020, pas mbajtjes 

së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, në praninë e përfaqësuesit të akuzës - prokurorit të shtetit 

Zana Sadiku Sertolli, të dëmtuarit A.B. si dhe të pandehurit me datë 04 Nëntor 2020 mori dhe 

publikisht komunikoi, ndërsa me datë 02 Dhjetor 2020, përpiloi me shkrim këtë: 

 

 

AKTGJYKIM 

 

 Të pandehurit:  

I.F.G. i lindur me datë ...., nga i ati .... dhe e ëma .... e gjinisë ...., me vendbanim në rrugën 

“....” në Ferizaj, ka të kryer shkollën e mesme, me profesion tregtar, i martuar, prind i dy 

fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër 

personal ..... 

 

II.S.G. i lindur me datë ...., nga i ati .... e ëma .... e gjinisë ...., me vendbanim në rrugën “....” në 

Ferizaj, ka të kryer shkollën e mesme, me profesion mekanik, i martuar, prind i një fëmije, i 
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gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal 

..... 

 

JANË  FAJTOR 

Sepse: 

Me datë 08.06.2020, rreth orës 13:00, në rrugën “....” në Ferizaj, në bashkëkryerje me qëllim të 

frikësimit dhe shkaktimit të ankthit kanë kanosur seriozisht me fjalë të dëmtuarin A.B. se do ti 

shkaktojë një të keqe, në atë mënyrë që më herët kishin pasur disa mosmarrëveshje për çështje 

pronësore, derisa i dëmtuari ishte në pronën e tij, të dy të pandehurit fillimisht e kanë fyer me 

fjalë fyese pastaj e kanë kanosur se “nuk ki me gëzu këtë pronë, policia nuk mundet me të rujt 

24 orë”, me ç’ras kjo kanosje ka shkaktuar frikë dhe shqetësim tek i dëmtuari. 

 

- me të cilin veprim në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale kanosja nga neni 

181 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës. 

 

Andaj, Gjykata në bazë dispozitës së lartë shënuar si dhe neneve 2, 4, 7, 8, 17, 38, 39, 46, 47, 

48, 49, 69, 70 dhe 71 të KPRK-ës, si dhe në bazë të neneve 365, 370, 453,463, të KPP-ës, të 

akuzuarit i, 

G J Y K O N 

I.Të pandehurin F.G. 

Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet 

nëse i akuzuari brenda periudhës verifikuese prej 1(një) viti, pasi aktgjykimi të merr 

formën e prerë nuk kryen vepër tjetër penale, në të kundërtën gjykata do të revokoj 

dënimin me kusht. 

II. Të pandehurin S.G. 

Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) muajve, i cili denim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari brenda periudhës verifikuese prej 1 (një) viti, pasi 

aktgjykimi të merr formën e prerë nuk kryen vepër tjetër  

 

I dëmtuari A.B. me vendbanim në rrugën “....” në Ferizaj, për realizimin e kërkesës 

pasurore - juridike udhëzohen ne kontest civil. 
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Obligohet të akuzuarit që secili veç e veç në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të 

paguaj shumën prej 20 € /njëzetë /€uro, ndërsa në bazë të nenit 39 par. 3 pika 3.1 të ligjit 

Nr. 05/L-036,(për kompensimin e viktimave të krimit, të paguaj shumën prej 30 €uro 

/tridhjetë/, të gjitha brenda afatit prej 30 ditëve, pasi aktgjykimi të merr formën e prerë, 

ose do të bëhet përmbarimi i detyruar sipas detyrës zyrtare. 

 

A r s y e t i m i 

  

Historiku i procedurës   

Gjykata Themelore në Ferizaj – Departamenti i Përgjithshëm Penal, me gjyqtaren e vetme 

gjykuese në çështjen penale kundër të pandehurve F.G. dhe S.G. nga Ferizaj rruga “....”, për 

shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nën par. 1.4 të KPRK-ës, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj – Departamenti i Përgjithshëm, 

PP/II.nr.79/2020 të datës 24 Qershor 2020, ka mbajtur shqyrtimin fillestar me datë 27 Korrik 

2020, në prezencën e prokurorit të shtetit, të dëmtuarit si dhe të pandehurit. 

Në shqyrtimin fillestar, pas leximit të aktakuzës së prokurorit të shtetit, të pandehurit janë 

deklaruar të pafajshëm për veprën penale për të cilën akuzohen. 

Gjyqtarja e vetme gjykuese, duke vepruar sipas kësaj çështje penale caktoi dhe mbajti 

shqyrtimin gjyqësor me datë 09 Tetor 2020, në të cilin të pandehurit janë deklaruar të 

pafajshëm, si dhe vazhdimin e shqyrtimit gjyqësor me datë 23 Tetor 2020  dhe 04 Nëntor 2020, 

në të cilën shqyrtim përfaqësuesi i akuzës – Prokurori i Shtetit Zana Sadiku Sertolli, me rastin e 

leximit të aktakuzës, paraqitjes së fjalës hyrëse e deri në fjalën përfundimtare ka mbetur në 

tërësi pranë aktakuzës dhe kualifikimit juridik të veprës penale duke i propozuar gjykatës që të 

pandehurit  ti shpall fajtor dhe tu shqiptoj dënim sipas ligjit. 

Provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor   

Pasi që të pandehurit F.G. dhe S.G., nuk e kanë pranuar fajësinë për veprën penale që e 

ngarkon aktakuza. Gjyqtarja e vetme gjykuese ka bërë paraqitjen e provave dhe pas vlerësimit 

të tyre një nga një dhe duke i ndërlidhur reciprokisht njërën me tjetrën, në kuptim të dispozitës 

së nenit 361 par. 1 dhe 2 të KPPK-ës, vërtetoj gjendjen faktike të përshkruar hollësisht në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi. 
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Gjendja e këtillë faktike u vërtetua përmes provave të prezantuara në shqyrtimin gjyqësor dhe 

atë:  

- Raporti i Oficerit me nr. rasti: 2020-CF-889 i datës 08.06.2020;  

 - Certifikatës për të drejtat pronësore më numër të njësisë kadastrale P.... 

- Certifikatës për të drejtat pronësore më numër të njësisë kadastrale P...., 

- Aktvendimi me numër 14785/2019 i lëshuar nga Agjensioni Kadastral i Kosovës – Zyra 

Kadastrale në Ferizaj. 

- Aktvendimi me numër 14785/2019 i lëshuar nga Agjensioni Kadastral i Kosovës – Zyra 

Kadastrale në Ferizaj. 

Vlerësimi i provave të paraqitura në shqyrtimin gjyqësor  

Fillimisht gjykata vlerëson si të pakontestueshme dhe të provuara faktet dhe rrethanat e 

mëposhtme:  

- Se prona më numër 00405-13 me sipërfaqe 345m2 për të cilën kanë pasur 

mosmarrëveshje për çështje pronësorë tani të pandehurit me të dëmtuarin sipas 

Aktvendimi me numër 14785/2019 i lëshuar nga Agjensioni Kadastral i Kosovës – 

Zyra Kadastrale në Ferizaj, është e regjistruar si pronësi e përbashkët e të dëmtuarit 

A.B. dhe bashkëshortës së tij e vërtetuar sipas Certifikatës për të drejtat pronësore më 

numër të njësisë kadastrale ..... 

- Ndërsa prona me numër P.... me sipërfaqe prej 247 m2 në bazë të Aktvendimi me 

numër 18597-2020 i lëshuar nga Agjensioni Kadastral i Kosovës – Zyra Kadastrale në 

Ferizaj, është e regjistruar si pronësi e përbashkët e të dëmtuarit A.B. dhe bashkëshortës 

së tij e vërtetuar sipas Certifikatës për të drejtat pronësore më numër të njësisë 

kadastrale ..... 

Andaj në këtë çështje penale ka qenë kontestuese vërtetimi i fakteve se të pandehurit në 

bashkëkryerje a e kanë kanosur të dëmtuarin me fjalë “nuk ki me gëzu këtë pronë sepse 

Policia nuk mund të të ruajë 24h”, të cilët nuk e kanë pranuar përgjegjësinë për veprën 

penale për të cilën i ngarkon aktakuza. 
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Gjyqtarja e vetme gjykuese gjendjen faktike e vërtetoi duke u bazuar nga dëshmia e të 

dëmtuarit A.B. i dëgjuar në cilësinë e dëshmitarit  në shqyrtim gjyqësor, i cili ka deklaruar se 

arsyeja e mosmarrëveshjes së tyre kanë qenë çështjet pronësore sa i përketë pronave të cilat ai i 

ka blerë dhe është pronar legjitim i tyre, ku data e saktë kur ka ndodhur ky rast ka qenë 

08.06.2020, i cili së bashku me bashkëshorten, djalin e tij dhe axhën e tij si dhe gjeodetin kanë 

shkuar në pronën e tij për të bërë matjen e saj dhe për të vendosur pikat e pronës, mirëpo këtë 

nuk ka mundur ta bëjë pasiqë dy të pandehurit kanë hyrë në pronën e tij dhe e kanë kërcënuar 

me fjalë “ti nuk mund ta punosh këtë pronë dhe as të hysh në të sepse nuk është e jotja” dhe 

pasi i njëjti ka kërkuar nga ata të largohen nga prona e tij dhe të lejojnë gjeodetin të përfundoj 

punën, të njëjtit i janë drejtuar me fjalët “policia nuk mund të ruaj 24 h”, e arsyeja e këtij 

kërcënimi ka qenë se i njëjti atë pronë e ka blerë nga pronari serb ndërsa nga tani të akuzuarit i 

është kërkuar që tua shes me forcë sepse e njëjta ndodhet afër pronës së tyre ndërsa përballë 

shtëpisë së tij. 

Gjatë deklaratës së tij ka shtuar se edhe para këtij rasti të pandehurit e kanë shqetësuar gjatë 

punimit në po të njejtën pronë dhe ia kanë ndërprerë punimet me anë të eskavatorit të cilët 

ishin duke e punuar atë  

Gjithashtu ka shtuar se pasi ka blerë këtë pronë e deri me datë 08.06.2020 ka pasur shqetësime 

të vazhdueshme nga tani të akuzuarit të cilët kanë penguar atë në shfrytëzimin e pronës duke i 

thënë se ata kanë dashur ta blejnë këtë pronë pasiqë kjo pronë ndodhet mbrapa shtëpisë së tyre, 

ndërsa pas këtij rasti më nuk kanë pasur asnjë problem dhe shqetësim nga ana e tyre, duke 

shtuar se tashme atë pronë i të cilës është pronar legjitimit e ka rrethuar me mur mbrojtës dhe 

më nuk ka pasur probleme me të akuzuarit 

Ndërsa nga dëshmia e dëshmitarit Sh.A. e dhënë në shqyrtim gjyqësor të datës 23 Tetor 2020, i 

njëjti ka deklaruar se punon gjeodet dhe është i njoftuar për rastin që do të dëshmoj për arsye se 

në cilësinë e gjeodetit është angazhuar nga i dëmtuari i kësaj çështje që të bëjë matjen e pronës 

së tij dhe të vendos pikat matëse, ditën kritike deklaron se së bashku me gjeodetin R.A. ka 

shkuar në vendin ku ka pasur të i bëjë matjet, së bashku me A.... dhe djalin e tij, ku pasi kanë 

filluar punën e tyre, gjatë matjes së pikës së dytë u është ndërprerë puna sepse në atë pronë janë 

paraqitur 2-3 persona që saktë nuk i kujtohet sa kanë qenë të cilët nuk kanë ardhur nga rruga 

kryesore tek vendi ku gjendeshin ata por nga prona e tyre dhe janë ndalur në kufi me pronën ku 

ishin duke punuar, duke ju thënë që të ndërprerjnë punën sepse ajo pronë nuk është e A.B., ku 
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pas kësaj e kanë ndërprerë punën dhe e kanë njoftuar pronarin e asaj prone se nuk mund të 

vazhdojnë punën e tyre në rast së kjo pronë është kontestuese. 

Dëshmitari gjithashtu ka deklaruar se e kanë ndërprerë punën dhe kanë vazhduar në drejtim të 

veturës së tyre e cila ndodhje në rrugë kryesore ku pas kësaj të akuzuarit dhe i dëmtuari kanë 

pasur një fjalosje mes vete mirëpo nuk ka dëgjuar fjalët se si janë fjalosur por kjo ka ndodhur 

shkaku i pronës ku ata ishin duke vendosur pikat matëse, dhe aty përafërsisht pas 20 min. ka 

arritur një patroll policore të cilën nuk e din se kush e ka njoftuar për rastin të cilët kanë 

kërkuar nga ata të largohen nga vendi i ngjarjes. 

Gjithashtu ka njoftuar gjykatës se përafërsisht pas 2-3 ditëve janë ftuar nga pronari i asaj prone 

që të dalin prap dhe të përfundojnë punën e filluar pasiqë më nuk ka problem me tani të 

akuzuarit dhe kanë shkuar në at pronë kanë përfunduar matjet dhe më nuk janë penguar nga 

askush. 

Në pyetjen e dy të pandehurve, dëshmitari ka deklaruar se nuk ka dëgjuar se të njëjtit kanë 

kërcënuar të dëmtuarin. 

Përmes provës materiale Aktvendimi me numër 14785/2019 i lëshuar nga Agjensioni Kadastral 

i Kosovës – Zyra Kadastrale në Ferizaj së bashku me Certifikatën për të drejtat pronësore më 

numër të njësisë kadastrale ...., si dhe në bazë të Aktvendimi me numër 18597-2020 i lëshuar 

nga Agjensioni Kadastral i Kosovës – Zyra Kadastrale në Ferizaj, së bashku me Certifikatën 

për të drejtat pronësore më numër të njësisë kadastrale ...., është e regjistruar si pronësi e 

përbashkët e të dëmtuarit A.B. dhe bashkëshortes së tij e vërtetuar.  

Përmes provave materiale Raporti i Oficerit me nr. rasti: 2020-CF-886 i datës 08.06.2020, 

njësiti i hetimeve në Ferizaj ka pranuar tri deklarata nga tani të akuzuarit dhe i dëmtuari, ku 

sipas tyre këta persona kishin mosmarrëveshje pronësore. 

Gjykata me kujdes të veçantë ka analizuar të gjitha këto prova që janë administruar gjatë këtij 

shqyrtimi gjyqësor dhe atë secilën veç e veç dhe të ndërlidhura me veti.  

Fillimisht gjykata ka analizuar dhe trajtuar me kujdes të veçantë dëshminë e të dëmtuarit A.B. 

dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor, ku gjyqtarja e vetme gjykuese e ka vlerësuar si të besueshme e 

cila përmban një përshkrim në hollësi të ngjarjes të cilat asaj i japin kredibilitet dhe tregojnë 

vërtetësinë e saj. 

Gjithashtu gjyqtarja e vetme gjykuese dëshminë e të dëshmitarit Sh.A. e vlerëson si të 

besueshme dhe kredibile i cili në mënyrë të hollësishme ka dëshmuar se si ka ndodhur rasti dhe 
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si janë penguar nga tani të akuzuarit në përfundimin e punës së tyre të cilën e bëjne të 

besueshme dhe tregojnë vërtetësinë e saj për rastin e ndodhur. 

Mbrojtja e të pandehurve 

I pandehuri F.G. gjatë mbrojtjes së tij ka deklaruar se nuk e pranon fajësinë për veprën penale 

për të cilën është akuzuar duke theksuar se e njeh të dëmtuarin nga fëmijëria sepse janë komshi 

dhe para këtyre dy rasteve siç deklaroj edhe i dëmtuari asnjë herë me parë dhe pas tyre nuk 

kanë pasur më probleme, ditën kritike nga oborri i tij ka parë se në pronën e të dëmtuarit kanë 

ardhur gjeodetët për matjen e saj pasiqë kjo pronë gjendet në kufi me pronën e tij, të vëllaut të 

tij dhe motrës së tij, dhe nga oborri i tij ka dal në oborrin e motrës së tij dhe i ka pyetur ata 

persona se qfarë janë duke bërë dhe pasi nga ta ka marrë përgjigjen se janë duke bërë matjen e 

pronës, i njëjti iu ka thënë se nuk mund ta bëjnë këtë matje sepse kjo pronë është kontestuese 

dhe deri të zgjidhet kjo çështje nuk mund të ndërmirren veprime në atë pronë, pasiqë sipas tij 

ka qenë në negociata para 2-3 viteve me pronarët serb për blerjen e saj dhe kanë arritur edhe 

marrëveshje gojore për këtë mirëpo çmim nuk kanë paguar. 

Gjithashtu shton se për këtë marrëveshje gojore dhe interesimin e tij për blerjen e kësaj prone 

ka qenë i njoftuar edhe i dëmtuari dhe tërë lagjja ku ndodhej prona. 

Gjatë mbrojtjes së tij i njëjti ka pranuar se ditën kritike pasi ka ndërprerë punën e gjeodetëve 

për matjen e pronës ka pasur fjalosje me të dëmtuarin, ku aty kishte shkuar së bashku me djalin 

e tij S.... ndërsa pasi ka ndodhur kjo ngjarje aty kanë shkuar edhe daja dhe motra e tij, ka 

njoftuar gjykatën se gjatë tërë kësaj kohe ka qëndruar në pronën e tij dhe nuk ka kaluar në 

pronën e të dëmtuarit, duke mohuar se e ka kanosur të dëmtuarin por vetëm i ka thënë se nuk 

mund të bësh matjen e pronës deri sa të zgjidhet rasti mes tyre i lajmëruar në polici në lidhje në 

atë pronë e cila sipas tij është kontestuese, edhe pse e pranon se pronar legjitim i saj tashmë 

është i dëmtuari. 

Në pyetjet sqaruese të gjyqtares së vetme gjykuese i pandehuri ka deklaruar se arsyeja pse ai 

mendon se kjo pronë është kontestuese është sepse i njëjti para disa viteve ka pasur 

marrëveshje gojore me pronarët serb për blerjen e saj mirëpo nuk ka paguar çmim për të, si dhe 

në një mosmarrëveshje të mëhershme që kishin me të dëmtuarin po me atë pronë e cila ishte 

lajmëruar ne polici dhe nga ana e tyre janë udhëzuar që mos të hyjnë në atë pronë deri sa të 

zgjidhet çështja penale. 
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I pandehuri S.G. në mbrojtën e tij ka deklaruar se mosmarrëveshja mes tij babait të tij dhe të 

dëmtuarit ka ndodhur për pronën të cilën ata kanë pasur interes ta blejnë mirëpo pas këtij rasti 

kanë kuptuar se e njejta është blerë nga i dëmtuari dhe tash pronar legjitim i saj është ai, duke 

shtuar se ditën kritike nga oborri i tyre kanë parë se në atë pronë kanë ardhur 2-3 persona dhe 

së bashku me babain e tij kanë shkuar afër asaj prone mirëpo nuk kanë hyrë në të pasiqë në 

mes të pronës së tyre dhe kësaj prone në atë kohë nuk kishte asnjë penges ndërsa tash nga ana e 

të dëmtuarit e njëjta është rrethuar me muri mbrojtës, dhe nga ta babai i tij ka kërkuar që të 

ndërprejnë punën dhe të njëjtit kanë ndërprerë punën dhe janë larguar nga prona në rrugë 

kryesore. 

Gjatë mbrojtjes së tij i njëjti ka pranuar se ditën kritike pasi nga i dëmtuari janë njoftuar se 

është ftuar policia që të vin në vendin e ngjarjes dhe ti lejohet matja e pronës, se i ka thënë që 

mund të vijnë policia dhe ne do ti presim këtu të mirremi vesh sepse kemi respekt për ta 24h, 

mirëpo ka mohuar se ka kërcënuar të dëmtuarin me fjalën se “policia nuk mund të të ruajnë 24 

h”, duke shtuar se i dëmtuari i ka thënë babait të tij që mos gënje se ju nuk keni biseduar me 

pronarët serb për blerjen e kësaj prone dhe i njëjti i ka thënë se kujdes me fjalët dhe ki respekt 

për babain tim ku pas kësaj në vendin e ngjarjes kanë arritur policia dhe i kanë shoqëruar ne 

stacion për marrjen e deklaratave. 

Gjithashtu gjatë deklaratës së tij ka shtuar se pasi nga babai i tij u është ndërprerë puna 

gjeodetëve në matjen e asaj prone, ai së bashku me babain e tij qëndronin në pronën e tyre dhe 

jo në pronën ku bëhej matja, ku pas kësaj gjeodetët dhe i dëmtuari kanë dal në rrugë dhe ai së 

bashku me babain e tij kanë dal nga prona e tyre dhe kanë kaluar nëpër pronën e të dëmtuarit 

dhe kanë dal në rrugë kryesore. 

Vlerësimi i mbrojtjes të të pandehurve   

Gjykata çmoj dhe vlerësoj mbrojtjen e dy të akuzuarve se ditën kritike kishin shkuar tek prona 

e cila ndodhej në kufi me pronën e tyre dhe kishin ndërprerë punën e gjeodetëve në matjen e 

saj me arsyetimin se e njëjta pronë ishte kontestuese edhe pse kanë pranuar se janë në njohuri 

se e njejta është blerë nga i dëmtuari dhe ai tashmë është pronar i saj, mirëpo kanë mohuar se 

kanë kërcënuar të dëmtuarin me fjalë “ nuk ki me gëzu këtë pronë sepse policia nuk mund të të 

ruaj 24 h”. 

Po ashtu i pandehuri i parë në mbrojtjen e dhënë në shqyrtimin gjyqësor e pranon faktin se ka 

ndërprerë punën e gjeodetëve dhe i ka thënë të dëmtuarit se nuk mund të bësh matjen e saj dhe 
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nuk mund të hysh në të deri sa të zgjidhet mosmarrëveshja në mes tyre lidhur me atë pronë, kjo 

për gjykatën ishte konfuze se për çfarë mosmarrëveshje bëhej fjalë pasiqë i dëmtuari ishte 

pronar legjitim i asaj prone dhe nuk mund të pengohej dhe as ti ndalohej hyrja në pronën e tij, 

andaj kjo mbrojtje e tij nuk mund të mirret për bazë dhe ti falet besimi bazuar në atë së në 

mbrojtjën e tij ka pranuar se ka ndërprerë punën e zyrtarëve të gjeodezisë si dhe përdorja e 

fjalisë nga ana e tij “se nuk mund të hysh në këtë pronë deri sa të zgjidhej mosmarrëveshje që 

kishin lidhur me blerjen e saj” edhe pse ka pranuar se pronar i saj është i dëmtuari dhe nga të 

gjitha këto gjyqtarja e vetme gjykuese ka ardhë në përfundim se në mes tyre nuk mund të ketë 

mosmarrëveshje për çështje pronësore dhe vet deklarimi i tij ndaj të pandehurit se nuk mund të 

hysh në këtë pronë, ka shkaktuar frikë dhe shqetësim tek ai dhe për këtë arsye dhe ka lajmëruar 

policinë për këtë rast. 

Edhe i pandehuri i dytë gjatë mbrojtës së tij ka pranuar se ka përdor fjalën “24 orë”, mirëpo ka 

mohuar se të njejtën e ka përdorur në kuptimin “ se policia nuk mund të të ruaj 24 orë” por në 

kuptimin se “ unë kamë repsekt për policinë 24 orë” të cilës mbrotje gjyqtarja e vetme gjykuese 

nuk ia fali besimin pasiqë i njëjti ka për qëllim që të i ik përgjegjësisë penale për këtë vepër e 

duke mos e pranuar se ka kërcënuar të dëmtuarin por vetëm kanë dashur që të ndërprejnë 

punën e zyrtarëve të gjeodezisë me arsyetimin se kanë shprehur interesim dhe kanë arrit 

marrëveshje gojore para të dëmtuarit për blerjen e asaj prone/ 

Andaj nga të gjitha të lartëcekurat të vërtetuara gjatë shqyrtimeve gjyqësore, gjyqtarja e vetme 

gjykuese nuk u fali besimin mbrojtjes së dhënë nga dy të pandehurve.   

Vlerësimi ligjor i veprimeve të të pandehurve 

Por, gjykata vlerëson se në rastin objekt gjykimi, provohet përtej dyshimit të bazuar mirë se të 

akuzuarit në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale kanosja nga neni 181 par.1 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-ës.   

Nga interpretimi dispozitës te nenin 185 arrihet në përfundimin se: ligjvënësi ka parashikuar se 

kjo vepër konsiderohet se është kryer kur ndokush i kanoset seriozisht personit tjetër me fjalë, 

vepra apo gjeste se do ti shkaktoj ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit apo shkaktimit të 

ankthit. Pra në kuptim të të shprehjes “seriozisht e kanos” paraqetë veprim me të cilën kryhet 

kjo vepër penale dhe për të ekzistuar kjo vepër penale nuk është e nevojshem ndërmarrja e 

ndonjë veprimi apo mosveprimi nga kryesi ndaj personit që i drejtohet kanosja, mirëpo vetë 

kanosja si e tillë është e inkriminuar si vepër penale ngase pretendohet se do të sulmojë 
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intekritetin trupor të personit të kanosur me qëllim që ti shkaktoj frikë apo ankth. Për të 

ekzistuar vepra penale e kanosjes duhet që personit që i drejtohet, ti bëhet e qartë se çfarë e 

keqe do e godas si dhe që ai person do ti shkaktoj të keqen, e në rastin konkretë bazuar në 

përshkrimin faktik të veprës penale në dispozitiv të këtij aktgjykimi, gjegjësisht në pjesën se 

“nuk ki me gëzu këtë pronë se policia nuk mund të të ruajë 24 h”, në kuptim të kësaj kuptohet 

se kanosja ka qenë serioze dhe e tillë që tek i kanosuri ka krijuar bindjen se do i shkaktohet 

ndonjë e keqe. Në sensin e këtij inkriminimi të kësaj vepre penale nënkuptohet se pasoja e 

kësaj vepre është shkaktimi i frikës, ankthit apo pasigurisë tek i kanosuri. 

Në legjislacionin tonë, kuptimi i bashkëkryerjes jepet në këtë mënyrë: “nëse dy apo më shumë 

persona marrin pjesë në kryerjen e veprës penale apo në ndonjë mënyrë tjetër i kontribuojnë 

thelbësisht kryerjes së veprës penale, secili prej tyre është përgjegjës dhe dënohet me dënimin 

e paraparë për vepër penale ”. 

Përgjegjësia penale dhe dënimi ndaj të pandehurve, përcaktohet veçmas për secilin 

bashkëkryes varësisht prej formës së fajit me të cilën ka kryer veprën dhe varësisht sa dhe si 

kanë kontribuar në kryerjen e veprës penale, pra edhe këtu zbatohet parimi i përgjegjësisë 

individuale, andaj të akuzuarit në kryerjen e kësaj vepre penale janë penalisht përgjegjës 

brenda kufijve të dashjes së tyre. 

Pra në rastin konkretë konsiderohet se ekziston bashkëkryerja jo vetëm në rastet kur edhe tjetri 

merr pjesë në veprimin e kryerjes, por edhe kur në ndonjë mënyrë tjetër në masë të 

konsiderueshme thelbësisht, në mënyrë vendimtare) kontribuon në procesin e kryerjes së 

veprës penale. 

Fjala përfundimtare e palëve.  

Prokurori i shtetit fjalën përfundimtare e ka dorëzuar me shkrim në kopje të mjaftueshme për 

palët dhe gjykatën duke shtuar se mbetet ne tersi pranë akuzës dhe provave qe mbështesin 

aktakuzën, te cilat prova e përbëjnë këtë çështje penale e qe te njëjtat janë nxjerre ne 

procedurën hetimore dhe gjate seancave te gjykimit, ku te njëjtat vërtetojnë gjendjen faktike te 

përshkruar si ne dispozitivin e kësaj aktakuze, e qe kjo gjendje faktike se të akuzuarit kanë 

kryer veprën penale vërtetohet nga dëshmia e të dëmtuarit e dëgjuar në cilësinë e dëshmitarit, i 

cili ka deklaruar së ditën kritike nga tani të akuzuarit është penguar në shfrytëzimin dhe matjen 

e pronës së tij i të cilës është pronar legjitimin, duke penguar punën e zyrtarëve të gjeodezisë 

dhe duke e kërcënuar më fjalë siq përshkruhet në dispozitiv të aktakuzës. Se në pronën e të 
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dëmtuarit zyrtarët e gjeodezisë nuk janë lejuar që ta kryejnë punën vërtetohet edhe nga 

deklarata e dëshmitarit Sh.A., i cili ka deklaruar se pasi kanë kërkuar ata persona që të 

ndërprerjen punë ata e kanë ndërprerë dhe pas kësaj kanë parë që mes pronarit të pronës dhe 

atyre personave ka ndodhur një fjalosje, mirëpo se për çfarë janë fjalosur nuk është dëgjuar nga 

dëshmitari. Andaj i ka propozuar gjykatës qe këtyre provave tu a fal besimin dhe te njëjti ti 

shpallë fajtor për veprën penale për të cilën akuzohet pasiqë në veprimet inkriminuese të tyre 

përmbushen elementet e veprës penale për të cilën akuzohen, si dhe duke marrë parasysh 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të i shqiptoje një dënim te parapare me ligj i cili do te arrinte 

qëllimin e dënimit.  

I dëmtuari në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbështetë fjalën përfundimtare të 

prokurorit të shtetit i bashkangjitet ndjkejes penale dhe parashtron kërkesë pasurore-juridike, 

duke shtuar se nga dita kritike kur ka ndodhur ky rast më nuk ka pasur probleme me dy të 

akuzuarit dhe nuk është penguar në shfrytëzimin dhe disponimit në mënyrë të lirë të pronës së 

tij 

I pandehuri  i parë në  fjalën  përfundimtare ka  deklaruar se nuk e konsideron veten fajtor për 

kete vepër penale pasiqë nuk e ka kanosur të dëmtuarin por vetëm ka ndërprerë punimet e 

zyrtarëve të gjeodezise dhe t’ia bëjë me dije të dëmtuarit se nuk mund të hyjë në këtë pronë 

deri sa të zgjidhet mosmarrëveshja mes tyre lidhur me blerjen e saj, duke njoftuar gjykatën se 

edhe më herët kanë pasur një mosmarrëveshje të tillë për të cilën është e hapur procedura 

penale por ende nuk ka përfunduar. 

I pandehuri i dytë në fjalën përfundimtare ka deklaruar se as ai nuk e ndihen veten fajtor për 

këtë vepër penale duke shtuar se nga ky rast më nuk kanë pasur probleme me të dëmtuarin. 

 

4.Caktimi i dënimit për të akuzuarin 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjyqtarja i vetme gjykuese, vlerësoi të gjitha 

rrethanat ne kuptim 69, 70, dhe 71  të KPRK-së,  që matja e dënimit të bëhet edhe në 

proporcion me peshën e veprës penale dhe me sjelljen dhe rrethanat e kryesit andaj në rastin 

konkret duke marrë për bazë si rrethanat lehtësuese dhe rënduese të cilat ndikojnë që dënimi të 

jetë më i butë apo më i rëndë, andaj në rastin konkret nuk gjeti rrethana veçanërisht lehtësuese 

ndërsa si rrethanë lehtësuese vlerësoi të akuzuarit janë familjarë, më herët nuk kanë rënë ndesh 
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me ligjin, është hera e parë që kanë kryer vepër penale ndërsa me rastin e vlerësimi të 

rrethanave rënduese gjykata vlerësoi intensitetin e rrezikimit apo i dëmtimit të së mirës së 

mbrojtur pasiqë bëhet fjalë për vepër penale të kanosjes e cila tek i dëmtuari ka shkaktuar frikë, 

ankth dhe pasiguri se nga tani të akuzuarit do ti shkaktohet ndonjë e keqe. 

 

Mbi bazën e këtyre rrethanave, gjyqtarja e vetme gjykuese është e bindur se dënimi i shqiptuar 

është në harmoni me peshën e veprës penale dhe përgjegjësinë  penale të të pandehurve, 

rrethanat dhe mënyrën e kryerjes si dhe personalitetin e të akuzuarit, duke vlerësuar se edhe me 

sanksion penal alternativ do të arrihet qëllimi i dënimit me kusht i paraparë me nenin 47 i 

KPRK-së, i cili përcakton se ”qëllimi i dënimit me kusht është që të mos zbatohet dënimi për 

vepra te lehta penale, kur vlerësohet se tërheqja e vërejtjes me kërcënimin e dënimit është e 

nevojshme të ndalojë që kryerësi të mos kryejë vepër penale”, kështu që me dënimin e 

shqiptuar si në dispozitiv dhe pa ekzekutimin tij do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimit i 

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

justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, rrezikshmërinë veprës penale dhe 

kryrësit, që do të shërbej në parandalimin të akuzuarit 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). 

 

5. Kërkesa pasurore juridike si dhe shpenzimet procedurale 

 

Vendimi lidhur me kërkesën pasurore-juridike është marr në kuptim të nenit 463 par. 1 dhe 2 të 

KPP-së, pasiqë nga të dhënat e mbledhura gjatë zhvillimit të procedurës nuk paraqesin bazë të 

sigurt për gjykim të plotë e as të pjesërishëm. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurës gjyqësore është marr në kuptim të dispozitës së nenit 453 par. 

1 të KPPRK-së, ndërsa për kompensimin e viktimave të krimit është marrë në bazë të nenit 39 par. 

3 pika 3.1 të ligjit Nr. 05/L-036, për kompensimin e viktimave të krimit. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 
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Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Penal 

 P.nr.451/20 e datës 02 Dhjetor 2020 

 

 

Praktikante,                                                      Gjyqtarja,  

Kaltrina Namani                                                                                    Mimoza SHABANI 

 

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

pesëmbëdhjetë (15) ditëve, nga dita e parë e ardhshme pas pranimit të kopjes me shkrim të 

këtij aktgjykimi. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj, për Gjykatën e Apelit të 

Kosovës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


