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Numri i lëndës: 2019:118015 

Datë: 17.03.2020 

Numri i dokumentit:     00900623 

 

        P.nr.615/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI I PËRGJITSHËM 

DIVIZIONI PENAL, si gjykatë e shkallës së parë penale me gjyqtarin e  vetëm gjykues Ilir 

Bytyqi si dhe asistentin Muedin Rexhepi, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të 

akuzuarit SH.K nga fshati ..., Komuna Ferizaj, për shkak të veprës penale kanosje nga neni 181 

par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II nr.943-13/19 të 

datës 30.05.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik në prezencën e Prokurorit të 

Shtetit Luljeta Bilalli, të dëmtuarës J.K si dhe të akuzuarit SH.K, me datë 04.03.2020 mori dhe 

publikisht shpalli, ndërsa me datë 17.03.2020 përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari: SH.K nga fshati ..., Komuna Ferizaj, i lindur me datën ... në Ferizaj, nga i 

ati Z... dhe nëna S.... e vajzërisë I...., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer 

shkollën  fillore, punëtor  fizik në NTP “B....”, posedon letërnjoftim me numër personal .... 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

        Se me datë 25.04.2019, rreth orës 19:30, në fshatin ..., Komuna Ferizaj, seriozisht e kanos 

me fjalë motrën e tij, tani të dëmtuarën J.K se do ti shkaktoj ndonjë të keqe me qëllim të 

frikësimit, në atë mënyrë që pas një fjalosje verbale lidhur me prishjen e rrjetit të internetit, i 

pandehuri e kanos me fjalët “ndreqe internetin se të preva me sopatë”, me ç’rast tek e dëmtuara 

ka shkaktuar frikë dhe pasiguri. 
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     me të cilën kreu veprën penale kanosje nga neni 181 par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në bazë të neneve 4, 7, 17, 21, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 69 të KPRK-së si 

dhe nenin 365 dhe 359  të  KPRK–së, të  akuzuarin SH.K e  

                                    

GJ Y K O N 

 

 Me dënim me burgim prej 6 (gjashtë) muaj, i cili dënim nuk do te ekzekutohet nëse i 

akuzuari brenda periudhës kohore prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

 E dëmtuara: J.K me vendbanim në fshatin ..., Komuna Ferizaj, nuk ka paraqitur kërkesë 

pasurore-juridike. 

 

 Në bazë të nenit 450 par.1 dhe par.2  të KPPK-së, obligohet i akuzuari që në emër të 

paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20 €uro (njëzet), në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nen kërcënimin e 

ekzekutimit me dhunë. 

 

 Obligohet i akuzuari që të paguajë shumen prej 30 (tridhjetë) euro për Fondin për 

Kompensimin e Viktimave te Krimit në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nen kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. 

 

 

A r s y e t i m i 

 

Historiku i procedurës  

Prokuroria Themelore në Ferizaj – Departamenti i Përgjithshëm, ka paraqitur aktakuzën 

PP/II.nr.943-13/19 të datës  30.05.2019 kundër të akuzuarit SH.K nga fshati ..., Komuna 

Ferizaj, për shkak të veprës penale kanosje nga neni 181 par.1 lidhur me veprën penale dhuna 

në familje nga neni 248 par.2 të KPRK-së. 

Gjykata Themelore në Ferizaj- Departamenti i Përgjithshëm, duke vepruar në këtë 

çështje penale caktoi dhe mbajti shqyrtimin fillestar me datë 03.07.2019 si dhe shqyrtimin 
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gjyqësor me datë 04.03.2020 në të cilat shqyrtime i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për 

veprën penale për të cilën është akuzuar. 

 Mbrojtja e të akuzuarit 

    I akuzuari SH.K në shqyrtimin fillestar si dhe në fillim të shqyrtimit gjyqësor nuk ka 

pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën është akuzuar. 

  I njëjti në mbrojtjen e tij në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se ditën kritike pasi është 

kthyer nga puna në shtëpi ka parë se nuk punonte interneti dhe TV-ja si dhe pasi ka parë se 

punët e shtëpisë nuk ishin bërë për shkak se nënën e ka në moshë, të dëmtuarës-motrës së tij 

vetëm i ka bërtitur me fjalët se pse e ke prekur internetin pasi ajo nganjëherë e prek atë dhe në 

asnjë mënyrë nuk i ka thënë se do të pres e aq më pak kur ajo është anëtare e familjes së 

ngushtë të tij.  

 Në vazhdim i akuzuari ka theksuar se premton publikisht para gjykatës dhe të gjith të 

pranishmëve se as mendja nuk i shkon që të ndërmarrë ndonjë veprim ndaj anëtarëve të 

familjes dhe se përveç asaj mosmarrëveshje që ka pas me motrën e tij asgjë më shumë nuk ka 

ndodhur, raportet i kanë të mira dhe nuk kanë pas ndonjë problem tjetër përpos asaj se e ka 

qortuar  kur e ka pyetur pse nuk punon interneti dhe pse e kishte prishur dhe se këto raste 

ndodhin në familje.  

 

       Provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor  

Pasi që i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale sulmi nga neni 181 par.1 

të KPRK-së, Gjykata ka bërë paraqitjen e provave në shqyrtimin gjyqësor dhe pas vlerësimit të 

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

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

dispozitivin e këtij aktgjykimi: 

Gjykata gjendjen e tillë faktike e ka vërtetuar përmes provave të prezantuara në 

shqyrtimin gjyqësor dhe atë: 

- Nga dëshmija e të dëmtuarës J.K dhënë në shqyrtimin gjyqësor 

- Nga përmbajtja e raportit të oficerit 2019-CF-665 i datës 25.04.2019 dhe  

- Pjesërisht edhe nga vetë mbrojtja e të akuzuarit SH.K. 
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Deklarimi i të dëmtuarës-dëshmitares  

E dëmtuara J.K në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se ditën kritike ka qenë në shtëpi 

dhe kur Sh.... është kthyer nga puna të njëjtës i ka bërtitur se kinse e ka dëmtuar rrjetin e 

internetit edhe pse nuk e kishte bërë një gjë të tillë pasi që pjesën dërmuese shërbehet me 

internet nga telefoni i sajë personal dhe në një moment i është drejtuar me fjalët “se kam me ta 

prerë kokën” fjalë të cilat ia ka thënë edhe nënës. Nga këto fjalë është frikësuar dhe ka dalë në 

oborr dhe ka qëndruar për një kohë dhe menjëherë e ka njoftuar policinë me arsyen se është 

frikësuar për shkak se Sh.... shpesh herë bën veprime të pahijshme në familjen e tyre. Atë ditë 

pasi ka ndodhur kjo ngjarje ajo ka shkuar te motra e sajë në Ferizaj dhe të nesërmen është 

kthyer në shtëpi ka marrë teshat dhe prap ka shkuar tek motra ku ka qëndruar për një javë 

ndërsa më pas prapë është kthyer në shtëpi dhe që nga ajo kohë e që tash bëhen një vit nuk ka 

pas ndonjë kanosje apo sulm nga vëllai i sajë dhe se raportet i kanë të mira dhe nuk kanë 

probleme . 

 Krejt në fund e dëmtuara ka deklaruar se tani ajo është 19 vjeçare dhe ka disa vite që 

Sh.... ka përdorur dhunë ndaj sajë, mirëpo asnjëherë nuk e ka paraqitur rastin me arsyen që ta 

ruajnë familjen . 

 

         Vlerësimi i provave të paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

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

mëposhtme: 

Se me datë 24.04.2019, rreth orës 19:30, në fshatin ..., komuna Ferizaj, seriozisht e 

kanos me fjalë motrën e tij, tani të dëmtuarën J.K se do ti shkaktoj ndonjë të keqe me qëllim të 

frikësimit, në atë mënyrë që pas një fjalosje verbale lidhur me prishjen e rrjetit të internetit, i 

pandehuri e kanos me fjalët “ndreqe internetin se të preva me sopatë”, me ç’rast tek e dëmtuara 

ka shkaktuar frikë dhe pasiguri. 

 

           Gjykata gjendjen faktike e vërtetoi duke u bazuar nga dëshmia e të dëmtuarës-

dëshmitares J.K pasi sipas vlerësimit të gjykatës dëshmia e saj ka qenë e saktë dhe objektive, e 

njëjta natyrshëm ka sqaruar rastin duke përshkruar në mënyrë kronologjike ngjarjen se si ka 

ndodhur prej kohës kur vëllai i sajë, tani i akuzuari SH.K është kthyer nga puna rreth orës 
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19:30 e deri sa e njëjta pas kanosjes që i është bërë nga ai është detyruar nga frika të dal jashtë 

shtëpisë dhe për këtë edhe ta njoftoj policinë. 

Gjykata me kujdes të shtuar ka vlerësuar deklaratën e dëshmitares-të dëmtuarës duke e 

krahasuar këtë deklaratë edhe me deklaratën e saj të dhënë në polici me datën 25.04.2019 ku në 

faqen e dytë në pjesën e deklaratës së sajë  ka përshkruar në hollësi ngjarjen e ndodhur ditën 

kritike në mes saj dhe të akuzuarit, andaj gjykata si të tilla këtyre deklaratave u fali besimin e 

plotë.  

 Nga raporti i oficerit 2019-CF-665 i datës 25.04.2019 gjykata vërtetoi faktin se ditën 

kritike me datën 25.04.2019 rreth orës 19:30 në Stacionin Policor në Ferizaj është raportuar një 

rast dhunë në familje që kishte ndodhur në fshatin ... dhe se viktimë e këtij rasti ishte J.K e cila 

ka deklaruar se ka pasur mosmarrëveshje me vëllain e sajë SH.K, mosmarrëveshje e cila kishte 

ardhur si rezultat i asaj që i dyshuari kishte kërkuar nga viktima që ta rregulloj rrjetin e 

internetit, këtë duke e fyer me fjalë të ndryshme banale dhe njëkohësisht duke i thënë se “ta 

pres kokën me sopatë”, për këtë palët i kanë shoqëruar në stacionin policor dhe më pas janë 

intervistuar nga ana e njësisë së hetimeve dhe në konsultim me prokurorin e shtetit rasti ka 

vazhduar në procedurë të rregullt.  

 

Vlerësimi i mbrojtjes të të akuzuarit  

           Gjykata çmoj dhe vlerësoj mbrojtjen e të akuzuarit SH.K se kinse nuk e ka kanosur të 

dëmtuarën me fjalët “ndreqe internetin se të preva me sopatë”, mirëpo një mbrojtje të tillë 

gjykata nuk e aprovoj nga fakti se nga dëshmia e të dëmtuarës J.K u vërtetua pa mëdyshje dhe 

në mënyrë të sigurt se i akuzuari me datën 25.04.2019 pasi ishte kthyer nga puna rreth orës 

19:30 në shtëpinë e tij pasi ka parë se nuk ishte duke punuar interneti, duke aluduar se interneti 

ishte prishur nga motra e tij-tani e dëmtuara J.K, i është drejtuar me fjalë “ndreqe internetin se 

të preva me sopatë”, e dëmtuara ka vërtetuar datën, kohën dhe vendim, po ashtu edhe personat 

anëtarë tjerë të familjes që ishin prezent.   

 

         Vlerësimi ligjor i veprimeve të akuzuarit 

Gjyqtari i vetëm gjykues pasi ka shqyrtuar aktakuzën dhe kualifikimin juridik të veprës 

penale kanosja nga neni 181 par.1 lidhur me veprën penale dhuna në familje nga neni 248 par.2 

të KPRK-së, ka vlerësuar se në rastin konkret vepra penale kanosja dhe vepra penale dhuna në 



 Numri i lëndës: 2019:118015 
 Datë: 17.03.2020 
 Numri i dokumentit: 00900623 
 

6 (8)  

   
2
0
1
9
:1
1
8
0
1
6

 

familje janë vepra penale të veçanta dhe të njëjtat si tilla janë përshkruar edhe në nene dhe 

kapituj të veçantë në Kodin Penal të Republikës së Kosovës, përkatësisht kanosja është 

përshkruar në nenin 181 të KPRK-së, ndërsa dhuna në familje në nenin 248 të KPRK-së, andaj 

gjykata në rastin konkret konstaton se bëhet fjalë vetëm për një veprën penale dhe për këtë 

sipas detyrës zyrtare ka bërë rikualifikimin e veprës penale kanosja nga neni 181 par.1 lidhur 

me veprën penale dhuna në familje nga neni 248 par.2 të KPRK-së, në veprën penale kanosja 

nga neni 181 par.1 të KPRK-së, pasi vepra penale dhuna në familje nga neni 248 par.2 të 

KPRK-së konsiderohet vepër e veçantë dhe kjo mundë të merret vetëm si rrethanë rënduese 

nëse kanosja është kryer brenda marrëdhënies familjare si në rastin konkret.  

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit manifestohen  

të gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprës penale kanosje nga neni 181 par.1 të 

KPRK-së, për të akuzuarin SH.K, të kryer në mënyrën dhe rrethanat e përshkruara si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

Fjala përfundimtare e palëve 

Prokurorja e Shtetit Luljeta Bilalli në fjalën përfundimtare ka deklaruar se gjatë 

shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të provave është vërtetuar dyshimi i bazuar mirë se i 

akuzuari ka kryer veprën penale të cilën ia vë në barrë aktakuza, kjo është vërtetuar nga 

deklarimi i të dëmtuarës J.K të cilën ditën kritike me datën 24.04.2020 rreth orës 19:30 e ka 

kanosur i akuzuari me fjalët se “do të pres me sopatë, pse e keni prishur rrjetin e interntetit”, 

nga ky deklarim është vërtetuar se e njëjta është ndjerë e fikësuar duke qëndruar jashtë deri sa 

është paraqitur policia, gjithashtu nga frika ajo ka qëndruar tek motra e sajë për një javë rresht.  

Në vazhdim prokurorja e shtetit ka theksuar se deklarimit të të akuzuarit gjykata nuk 

duhet ti falë besim sepse i njëjti për ti ikur përgjegjësisë deklaron se vetëm kanë pas disa fjalë 

në mes tij dhe të dëmtuarës por e mohon që ta ketë kanosur. Nga të gjitha këto i propozon 

gjykatës që pas vlerësimit të gjithanshëm të provave materiale duke i çmuar dhe ndërlidhur në 

mes vete i akuzuari të shpallet fajtorë dhe të dënohet sipas ligjit me dënim me të cilin do të 

arrihet qëllimi i dënimit.   

E dëmtuara J.K në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nuk ka asgjë më shumë se çka 

të deklaroj përpos asaj që e ka deklaruar në dëshminë e sajë. 
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I akuzuari SH.K në fjalën përfundimtare ka deklaruar se beson nga gjykata që do ta liroj 

nga aktakuza pasi e njëjta nuk është vërtetuar, por nëse gjykata e gjenë fajtorë atëherë ka 

porpozuar që ti shqiptoj një dënim sa më të butë me premtimin se pasi është më i madhi në 

familje do të përkujdeset për familjen e tij dhe për mirëqenjen e anëtarëve të familjes. 

 

Vlerësimi lidhur me dënimin e shqiptuar 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat 

në kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së dhe gjeti si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin se i 

njëjti është i moshës së re dhe është mbajtës i familjes, ndërsa sa u përket rrethanave rënduese 

gjykata nuk gjeti ndonjë rrethanë rënduese veçse e vlerësoi peshën e veprës penale dhe 

shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, si dhe faktin se i akuzuari veprën penale kanosja 

e ka kryer brenda marrëdhënjes familjare konkretishtë ndaj motrës së tij, andaj duke marrë 

parasysh tërësinë e këtyre rrethanave, të akuzuarit i shqiptoi dënim ashtu siç është theksuar 

edhe  në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindjen se në rastin konkret do të arrihet qëllimi i 

dënimit në kuptim të preventivës speciale dhe asaj gjenerale, ku një dënim i tillë është adekuat 

dhe në proporcion të drejtë në raport me peshën e veprës penale, rrethanat e kryerjes së veprës 

penale, shkallën e përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të akuzuarit.  

 

Kërkesa pasurore juridike dhe shpenzimet procedurale   

E dëmtuara J.K nga fshati ..., komuna Ferizaj nuk ka paraqitur kërkesë pasurore-

juridike ndaj të akuzuarit. 

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

lidhur me nenin 450 par.2 nënpar.2.6 të KPPK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë konform nenit 39 par 3 pika 

3.1, Nr. 05/L-036 të ligjit për kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

      Nga arsyet e sipër cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

P.nr.615/19, dt.17.03.2020 

 

Asistenti                        Gjyqtari i vetëm gjykues 

Muedin Rexhepi                Ilir Bytyqi  

 

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

15 ditëve,  pas pranimit të kopjes me shkrim të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës 

së Apelit në Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 

 

 


