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Numri i lëndës: 2018:056816 

Datë: 06.08.2019 

Numri i dokumentit:     00459998 

 

 

                 P.nr.3269/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

si gjykatë e shkallës së parë penale, me  gjyqtaren e vetme gjykuese  Fitore Daci dhe  praktikanten 

Valdete Delolli, në çështjen penale kundër të pandehurit A.B. nga fshati Z., Komuna Shtime, për 

shkak të veprës penale Kanosja nga neni 185 par.3 lidhur me par.2, të KPRK-së, sipas aktakuzës 

së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.2281-1/17, të dt.21.12.2017, pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar, me datën 06.08.2019, në praninë e përfaqësuesit të akuzës, prokurores së 

shtetit Ajtene Zoni, të pandehurit, të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli këtë: 

  

A K T GJ Y K I M 

 

 I pandehuri:  

A.B., i lindur më datë ...... në fshatin Z., Komuna Shtime, nga babai F. dhe nëna D., e gjinisë K., 

i gjendjes së mesme ekonomike, ka të kryer shkollën e mesme, i pa martuar, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

 

Ë SH T Ë   F A J T O R  

Sepse : 

Me datën 05.08.2017, rreth orës 08:15 min, në rrugën ”..............” në Shtime, zyrtarët policorë 

F.E. dhe D. B., deri sa ishin në kryerjen e detyrave zyrtare, duke bërë patrullim në rrugë, kishin 

dëgjuar një zhurmë të veturës, zyrtari policor F., ishte ofruar te vetura e ë pandehurit dhe iu kishte 

drejtuar me fjalët “zotëri mos keni ndonjë problem me veturën, a keni nevojë me iu ndihmua 

diçka”, i pandehuri iu ishte përgjigjur me fjalët “ po kam problem edhe të madh, por me ty”, e 
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më pas e kishte kanosur me fjalët “ ti ke me më njohtë  mos e ke gajle, kur të shihemi, ke me më 

njohtë mirë se kush jam unë” me çka tek i dëmtuari ka shkaktuar ndjenjën e frikës dhe ankthit” 

  

Me të cilën  ka kryer veprën penale Kanosja nga  neni 185 par.3 lidhur me par.2  të KPRK-

së, 

 

Andaj, në bazë të dispozitës ligjore të cekur më lart, si dhe dispozitave ligjore nga neni 4,7,17, 

21,41,42,49,50,51,52 dhe 73 të KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPK-së, të pandehurit i shqipton 

: 

 

 

                                                DËNIM ME KUSHT  

 

Vërtetohet dënim burgimi në kohëzgjatje prej 6 muaj (gjashtë muaj ), i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i pandehuri, brenda afatit prej 18 (tetëmbëdhjetë muaj), nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër tjetër penale.  

 

I dëmtuari F.E., zyrtar policor në Shtime, për realizimin e kërkesës pasurore Juridike udhëzohet 

në kontest civil. 

 

Obligohet i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor, të paguaj shumën prej 20 €(njëzet euro), 

si dhe në emër të kompensimit e Viktimave të Krimit  shumën prej 30 € (tridhjetë/euro), brenda 

afatit prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m  

        

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP/II.nr. 2281-1/17  të  dt. 21.12.2017, ka 

akuzuar të pandehurin A.B.  nga Fshati Z., Komuna Shtime, për shkak të veprës penale Kanosja 

nga  neni 185 par.3 lidhur me par.2  të KPRK-së, duke propozuar që i pandehuri të shpallet fajtor 

dhe të i shqiptohet sanksion penal i paraparë me ligj. 

 

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

06.08.2019 në të cilën shqyrtim i pandehuri  A.B.i e pranon  fajësinë  për veprën penale të cilën 
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e ngarkon aktakuza për të gjitha pikat e saj, i vjen keq për këtë vepër penale, është i penduar 

thellë dhe  i kërkon Gjykatës te ia shqiptoj një dënim sa me te butë duke shtuar se është hera e 

parë që bie ndesh me ligjin. 

 

Prokurorja e Shtetit Ajtene Zoni duke shprehur mendimin e sajë përkitazi me pranimin e fajësisë, 

ka vlerësuar se ekziston baza për pranimin e fajësisë së të pandehurit dhe se pranimi i fajësisë 

është konform nenit 248 të KPPK-së, duke i propozuar Gjykatës që të pandehurin ta shpall fajtor 

dhe i njëjti të dënohet sipas ligjit. 

  

Pasi që i pandehuri ka pranuar fajësinë gjyqtarja e vetme gjykuese ka konstatuar se janë plotësuar 

të gjitha kërkesat e përcaktuara me dispozitën e nenit 248 par. 1 dhe par. 4 të KPPK-së, i 

pandehuri  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 në provat materiale të cilat gjenden ne shkresat e lëndës 

dhe se akuza nuk përmban shkelje të qartë ligjore ose gabim faktik, andaj shqyrtimi fillestar 

konform nenit 248 par.4, të KPPK-së, 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  Kanosja  nga neni 185 par.3, lidhur me par.2  

të KPRK-së. 

 

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

te nenit 73 dhe 74 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese se i pandehuri  në 

shqyrtimin  fillestarë e ka pranuar fajësinë, duke e shprehur pendimin e sinqertë dhe real për 

veprën penale të kryer, nuk ka dëshmi se është gjykuar me vendim të formës së prerë, është hera 

e parë që bie ndesh me ligjin,  ndërsa në mungesë të rrethanave rënduese, gjykata vlerësoi 

shkallen e përgjegjësisë penale të të pandehurit dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale, 

andaj duke marrë parasysh tërësinë e këtyre rrethanave, të pandehurit i shqiptoi dënim si në 

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

preventives speciale, 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 pandehurit.  
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Vendimi mbi  udhëzimin  për  realizimin e kërkesës pasurore-juridike  është marr në kuptim të nenit 

463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së 

 

Vendimi mbi shpenzimet paushalle është marr në kuptim të dispozitës së nenit 450 par. 1 dhe 2  pika 

2.6 lidhur me nenin 453 par. 1 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.  

 

         GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEPRATAMENTI I PËRGJITHSHËM-DIVIZIONI PENAL  

P.nr.3269/2017, më datë 06.08.2019 

 

 

Praktikantja                                                                                                         Gjyqtarja  

Valdete Delolli                                                                                                     Fitore Daci                              

 

 

 

 

 

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. 

Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


