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Numri i lëndës: 2018:039047 

Datë: 16.01.2019 

Numri i dokumentit:     00209876 

 

P.nr.946/18 

                                                   NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni 

Penal,  në përbërje nga gjyqtarja individuale Hakile Ilazi, me bashkëpunëtorin profesional 

Driton Ahmeti në lëndën penale kundër të akuzuarve A.R për shkak të veprës penale kanosje 

nga neni 185 par.3 si dhe për veprën në bashkëkryerje veprën penale fotografimi dhe incizime 

tjera të paautorizuar nga neni 205 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së  dhe S.R për shkak të 

veprës penale në bashkëkryerje veprën penale fotografimi dhe incizime tjera të paautorizuar 

nga neni 205 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore 

në Prizren PP/II.nr.3362-4/16 të datës 28.04.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar në prani 

të prokurores së shtetit Mimoza Syla Hyseni, të akuzuarve me 16.01.2019,  shpall dhe 

publikisht komunikon këtë:  

 

 

                                                    A  K T GJ Y K I M 

 

 

              I akuzuari  A.R nga fsh..... Komuna Shtime, i lindur me ... në të njëjtin vend, nga i 

ati .....dhe e ëma .....e gjinisë ..... shqiptar, shtetas i Kosovës, i gjendjes së varfër ekonomike, 

i martuar ka të kryer shkollën fillore, me profesion punëtor. 
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               I akuzuari S.R  nga fsh..... Komuna Shtime, i lindur me ....në të njëjtin vend, nga i 

ati ....dhe e ëma .... e gjinisë ..... shqiptar, shtetas i Kosovës, i gjendjes së varfër ekonomike, 

i martuar, babë i pesë fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, me profesion bujk. 

 

Janë  fajtorë 

 

I. Sepse me datën 26.12.2016 në fshatin Carralevë-Komuna Shtime, përmes telefonit 

seriozisht e kanos personin zyrtar-rojën e pyllit A.T, në lidhje me punën apo pozitën e tij, me 

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

ankthit , në atë mënyrë që e thërret me telefon dhe i drejtohet me fjalët “pse ke  folë për mua që 

më ke zënë në pyll”  dhe i kanoset: ”as nuk më ke zënë në pyll e as që guxon ti me dal në pyll”, 

me ç’rast me këto veprime tek i dëmtuari shkakton ankth dhe frikë si dhe ia rrezikon sigurinë 

personale. 

 

   me të cilën  ka kryer veprën penale kanosje  nga neni 185 par.3 të KPRK-së. 

 

Sepse me datë 26.12.2016, në fshatin Carralevë-Komuna e Shtimes, në pompën e derivateve 

“Lindi Petroll” pa autorizim  fotografojnë të dëmtuarin A.T-roje pylli, duke ia cenuar 

privatësinë e tij, në atë mënyrë që deri sa i dëmtuari ishte me kolegë në lokalet e “Lindi 

petrol” duke ngrënë  bukë, të njëjtit afrohen tek dera e lokalit dhe e fotografojnë 

  

me të cilën  në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale fotografimi dhe incizime tjera 

të paautorizuara  nga neni 205 par.1 lidhur me nenin 31  të KPRK-së. 

 

             Andaj gjykata ne baze të  neneve 4,6,17,21,31,41,51 dhe 73  të KPRK-së si dhe 

neni 365 të KPPK-së, shqipton:       

 

 

 

                                                           Dënim me kusht 
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 Të akuzuarin: A.R 

 

Për veprën penale në pikën 1 të dispozitivit të këtij aktgjykimi me dënim 

burgimi në kohëzgjatje me nga 6/gjashtë/muaj, i cili nuk do të ekzekutohet 

nëse i pandehuri në afatin prej 1/një/vite nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykim nuk kryen vepër tjetër penale (koha e verifikimit). 

 

Për veprën penale në pikën 2 të dispozitivit të këtij aktgjykimi dënim 

burgimi në kohëzgjatje me nga 4/katër/muaj, i cili nuk do të ekzekutohet 

nëse i pandehuri në afatin prej 1/një/vite nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykim nuk kryen vepër tjetër penale (koha e verifikimit). 

 

 

 

Ashtu që në bazë të  nenit 80 par 1 të |KPRK-së, i  

 

SHQIPTON 

 

DENIM UNIK BURGIM NE KOHEZGJATJE PREJ 9/NENTE/ muaj i cili nuk 

do të ekzekutohet  nëse i akuzuari në periudhën kohore prej 1/një/ viti nga dita e 

plotfuqishmërisë së aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale (koha e verifikimit). 

 

Të akuzuarin: S.R 

 

I. Për veprën penale në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi me dënim 

burgimi në kohëzgjatje prej 4/katër/muaj, i cili nuk do të ekzekutohet nëse i 

pandehuri në afatin prej 1/një/vite nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit nuk kryen vepër tjetër penale (koha e verifikimit). 

 

Obligohet i akuzuari  A.R që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 

20 € ( njëzetë e euro ) si dhe që konform 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/, brenda 
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afatit prej pesëmbëdhjetë /15/ ditëve nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nen 

kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

I akuzuari S.R lirohet nga shpenzimet e procedurës. 

 

 I dëmtuari A.T nga fshati .....Komuna Suharekë për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

A r s y e t i m i 

 

          Gjykata pasi studioi materialet e çështjes penale të paraqitur për gjykim, çmoi se çështja 

është në juridiksionin e saj dhe gjykimi i kësaj çështje penale duhet te realizohet përpara kësaj 

gjykate. Po kështu është në kompetencën lëndore dhe territoriale të kësaj gjykate, pasi vepra 

penale për te cilën është proceduar i pandehuri gjykohet nga gjyqtarja e vetme gjykuese. 

 

PTH në Prizren  me aktakuzën  PP/II.nr.3362-4/2016 të dt.28.04.2017, ka ngarkuar të 

akuzuarin A.R për veprën penale kanosje  nga neni 185 par.3 të KPRK-së dhe për veprën në 

bashkëkryerje veprën penale fotografimi dhe incizime tjera të paautorizuar nga neni 205 par.1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së dhe të akuzuarin S.R që në bashkëkryerje me të akuzuarin e 

parë kanë kryer veprën penale fotografimi dhe incizime tjera të paautorizuara  nga neni 205 

par.1 lidhur me nenin 31  të KPRK-së, duke propozuar që të akuzuarit të shpallen  fajtor dhe t’i 

shqiptohen sanksione penale të parapara me ligj. 

 

             Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti shqyrtimin fillestar me datë 

16.01.2019 në të cilën shqyrtim gjyqësor prokurorja e shtetit në fjalën e saj ka theksuar se 

mbetet në tërësi pranë aktit akuzues dhe kualifikimit juridik dhe se gjendja faktike si në 

dispozitiv të aktakuzës është vërtetuar edhe në seancën e sotme gjyqësore për faktin se të 

akuzuarit e kanë pranuar fajësinë për veprat penale për të cilat janë të akuzuar. 

 

             Të akuzuarit  pasi  janë  njoftuar nga gjykata në kuptim të nenit 246 të KPRK-së, 

lidhur me të drejtat për tu deklaruar lidhur me fajësinë apo pafajësinë e veprës penale për të 

cilën janë akuzuar  në  shqyrtimin  fillestar  kanë deklaruar se e pranojnë  fajësinë  për veprën 

penale të cilën i ngarkojnë aktakuza për të gjitha pikat e saj, dhe është i vetëdijshëm për 
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pranimin e fajësisë dhe pasojat që mund të vijnë nga ky pranim, shprehin keqardhje dhe janë të 

penduar thellë  për  veprën e kryer, i kërkojmë  falje publike të  dëmtuarit, është hera e parë se 

që bien ndesh me ligjin, nuk e kanë ditur se është e ndaluar  fotografimi i ndonjë personi,  i 

kanë premtuar gjykatës se nuk do ta përsërisë vepra te tjera penale dhe kanë kërkuar gjykatës 

qe t’i shqiptoje një sanksion sa me të ulët penal. 

 

Prokurorja e Shtetit Mimoza Syla Hyseni  duke shprehur mendimin e saj përkitazi me 

pranimin e fajësisë, ka theksuar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve, se 

pranimi i fajësisë është bërë konform dispozitave ligjore dhe se ky pranim i fajësisë është i 

mbështetur në provat dhe shkresat që përmban aktakuza, prandaj i propozoi gjykatës që të ketë 

parasysh pranimin e fajësisë. 

 

  Me që i pandehuri ka pranuar fajësinë gjyqtari i vetëm gjykues ka konstatuar se janë 

plotësuar të gjitha kërkesat e përcaktuara me dispozitën e nenit 248 par.1 lidhur me nenin 326 

të KPPK-së: 

-të pandehurit  ka kuptuar  natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, 

-pranimi është bërë vullnetarisht nga i pandehuri,  

-pranimi i fajit mbështetët në faktet e çështjes  që përmban aktakuza, në materialet e 

prezantuara nga prokurori i shtetit, dhe ne provat tjera te cilat gjinden ne shkresën e lendes siç 

janë: kallëzimi penal me nr.2016-GB-856 i datës 29.12.2016, të përpiluar nga polici  L.K, 

deklarata e të dëmtuarit dhe të pandehurve të dhënë në procedurë paraprake pranë Stacionit 

Policor në Suharekë si dhe  pranë PTH-Departamenti i Përgjithshëm në Prizren, deklarata e 

dëshmitarëve të dhënë në procedurë paraprake pranë Stacionit Policor në Suharekë, vërtetimi 

mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve dhe në foto dokumentacion. 

 

  Me qenë se të akuzuarit e kanë pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e 

përshkruara më lartë, gjyqtarja konform nenit 248 paragrafit 4 lidhur me nenin 326 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.  

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga 

neni 365 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, ashtu siç është theksuar edhe ne 
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dispozitiv te këtij aktgjykimi të përshkruar në datën, vendin, kohën dhe mënyrën apo rrethanat 

e kryerjes. 

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

në kuptim të nenit 73 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese gjeti faktin se i 

akuzuari A.R e ka pranuar fajësinë, duke shprehur  pendimin e sinqertë dhe real për veprën 

penale të kryer, gjendjen e varfër ekonomike,  i akuzuari  S.R e ka pranuar fajësinë, duke 

shprehur  pendimin e sinqertë dhe real për veprën penale të kryer është baba i pesë fëmijëve, 

përkatësisht mbajtës i familjes, gjendjen e varfër ekonomike-shfrytëzues i ndihmës sociale, se 

deri më tani nuk rezulton të jetë dënuar me ndonjë aktgjykim të formës së prerë, deklaratat e të 

akuzuarit  se i kanë kërkuar falje publike të dëmtuarit, faktin se të akuzuarit  i  kanë  premtuar 

gjykatës  se  në  të  ardhmen nuk do te përsërisin vepër tjetër penale, gjendjen e rëndë 

ekonomike, ndërsa sa i përket rrethanave rënduese gjykata nuk gjeti ndonjë rrethanë rënduese 

përveç që vlerësoje shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarve si dhe rrezikshmërinë 

konkrete të veprës penale. Andaj duke marrë parasysh tërësinë e këtyre rrethanave, të 

akuzuarve i shqiptoi dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindjen se në rastin konkret 

do të arrihet qëllimi i dënimit në kuptim të preventives speciale dhe asaj gjenerale, ku një 

dënim i tillë është adekuat dhe në proporcion të drejtë në raport me peshën e veprës penale, 

rrethanave të kryerjes së veprës penale, shkallen e përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të 

pandehurve.  

Vendimi mbi shpenzimet paushallë për të akuzuarin Skënder  Rexhepi është marr në 

kuptim të dispozitës së nenit 453 par. 1 lidhur me nenin 450 par. 2, nën par. 2.6 të KPPRK-së. 

 

Konform  nenit 453 par.4 të KPPRK-së, gjykata  liron të akuzuarin nga detyrimi i 

kompensimit  të  shpenzimeve të procedurës penale ngase pagesa e tyre do ta rrezikonte gjendjen 

materiale të akuzuarit-familjes së tij, pasi që është i gjendjes së varfër ekonomike dhe përfitues i 

asistencës sociale me nr.17825. 

  Vendimi mbi  udhëzimin  e  realizimit të kërkesës pasurore-juridike  është marr në 

kuptim të nenit 463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-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. 

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

                                                  P.nr.946/18 me datë 16.01.2019 

 

Bashkëpunëtori profesional            Gjyqtarja Individuale,                  

         Driton Ahmeti                                             Hakile ILAZI 

 

 

 

Këshilla juridike: kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë,  në afat prej 15/pesëmbëdhjete/ditësh. Kurse të dëmtuarit mund të paraqesin ankesë 

vetëm sa i përket vendimit për sanksionin penal nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi,  përmes 

kësaj gjykate. 


