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Numri i lëndës: 2019:188624 

Datë: 12.12.2019 

Numri i dokumentit:     00709807 

 P.nr.1076/19 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL Sipas gjyqtarit Shabi Idrizi, procesmbajtësen Marigona Kraliti, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit N.D nga ....., për shkak të veprës penale - kanosja nga neni 

181 par 2 lidhur me nenin 248 par 2 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Ferizaj PP/II.nr.1498-7/19 të dt. 03.10.2019, pas mbajtjës së shqyrtimit gjyqsor në praninë e 

përfaqësuesit të akuzës – Prokurorit të Shtetit Paulin Pashku,të demtuarit R.D si dhe të 

akuzuarit N.D më datë 29.11.2019 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me dt. 05.12.2019 
përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

 

I akuzuari N.D me vendbanim në rrugën “ .....” Ferizaj, i lindur  në ....më dt. ...., nga i ati F... 

dhe e ëma Xh....e gjinisë M...., përkatisa etnike ashkali, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të 

kryer shkollën fillore, i martuar, prind i 3 fëmijëve i gjendjës së mesme ekonomike , mekanik 
,i padënuar më parë me numër personal ....., mbrohet në liri.  
 

ËSHTË FAJTOR 

 

Për shkak se, 
 
Me dt. 31.korrik 2019, rreth ores 12.00, në shtëpinë e tyre të përbashkët në Ferizaj , 
rruga “ .....”, me qellim friksimit apo shkaktimit të ankthit , ka kanosur seriozisht me 
fjalë, se do ti shkaktoj ndonjë të keqe djalit të tij R.D, në atë mnyrë që pas një fjalosje  
mes tyre I drejtohet me fjalët se kam me të pre në fyt” me që rast tek i demtuari me 
veprimin e tij, ka shkaktuar frikë dhe pasiguri për një kohë të gjatë 
 
Me çka ka kryer veprën penale, kanosja nga neni 181 paragrafi 2 lidhur me nenin 248 par 2 te 

KPRK-se.     
Andaj gjykata duke u bazuar me dispozitat e nenit 2,5 11, 38, 71,72, 79 dhe neneve 365 dhe , 

453 të KPPK-së  i shqipton;  
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VËREJTJE GJYGJËSORE 

 

 

 
Me të cilën të akuzuarit i bëhet me dije se ka kryer veprim  të dëmshëm dhe të rrezikshëm që 
përbën vepër penale dhe po qese prapë kryejnë vepër të tillë gjykata do t’iu shqiptoj sanksion 
më të rreptë penal. 
 
 
Detyrohet i   akuzuari që kësaj gjykate të ia përmbush shpenzimet e procedurës në emër të 
paushallit gjygjësor në lartësi prej 20.00 euro dhe në fondin e kompenzimt të vitikmave të 
dhunës shumën prej 30.00 euro në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë.  
 

 

A r s y e t i m 
 

 

 

Prokuroria Themelore Ferizaj ka paraqitur aktakuzën me numër PP/II.nr1498-7/19 të datës 

03.10.2019 ndaj të akuzuarit N.D nga Ferizaji, për shkak të veprës penale kanosja nga neni 181 

paragrafi 2 lidhur me nenin 248 par 2 te KPRK-se.duke propozuar që i akuzuari të shpallet 

fajtor dhe t’i shqiptohet sanksioni penal konform ligjit në fuqi  

 

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

06.11.2019, në të cilën i akuzuari nuk e pranoi fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës. 

 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt. 29.11.2019  Prokurori i Shtetit Paulin Pashku në 

fjalën e vet përfundimtare deklaron: se pas provave të shqyrtura gjatë shqyrtimit gjyqësor , 

veqanarishte deklarta e të dëmtuarit R.D dhe  si dhe leximi i deklaratës së dëshmitares 

Z.D u veretuetua pretendimi i prokurorisë pëer kezsimine vepërs penale kanosja, 

ngase nga deklarimet e tyre u vertetua se i pandehuri vjen shpesh në shtëpi në gjendje 

të dehur dhe se kanë pasur përher fjalosje verbale me s tyre por nuk ka pasur ushtrim 

dhune nga ana e të pandehurit. Është fakt se i pandehuri ka shkaktuar frikë dhe ankth 

tek te i dëmtuari por kjo ka qenë e ndërlidhur me shumë me kërkesat e të dëmtuarit 

lidhur me të holla. I propozon gjyaktës që duke marrë parasysh kontributin e të 

dëmtuarit në ketë rast , të pandehurit të i shqiptohet vrejte gjyqsore që do ishte e 

mjaftushme dhe do arrihet qellimi i dënimit i paraparë ne nenin 38 të KPRK-së 
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I dëmtuari në fjalën përfundimtare deklaron se nuk i bashkangjitet ndjekjës penale , 

dhe nuk ushtron kerkese pasuroro-juridike.   

 

Ngase i akuzuari nuk e ka pranuar fajsinë në proceduren e provave gjykata bëri degjimin e 

deshmitarit-dëmtuarit  R.D, bëri leximin e deklaratës se dëshmitares Z.D në shkresat e lëndës 

, si dhe morri në shqyrtim mbrojtjen e të akuzuarit. 
 

I dëmtuarit L.M deklaron se; me prindin e tij-të akuzaurin nuk ka pasur probleme me 
herët dhe se me dt. 31.07.2019 rreth orës 4.00 i njenjti është ardhur në shtëpi në gjendje 
të dehur dhe ka filluar të i bërtas maamit  dhe për ketë shkak jamë zbritur poshtë dhe 
për të qetsuar situatën ka thirrur policinë edhspe pos fjalosjes dhunë fizike nuk ka 
pasur dhe se është e vertetë se i ka thenë “se kamë me të pre në fyt” 
 
Nga leximi i deklaratës se dëshmitares Z.D të dt. 31.07.2019 gjykata  vren se është 
deklaratë identike me dëshminë e të demtuarit.  
 

 I akuzuari në mbrojtjën e tij deklaron; atë ditë ishte i pirë dhe nen ndikim të alkoholit  
dhe se nuk i kujtohet se ka kanosur dikend dhesë ketë deklarim e ka berë edhe në 
polici. 
 

Gjykata shqyrtoi dhe vlerosi  me kujdes deklarimin e të dëmtuarit R.D dhe vren se e njenjta ka 

një vazhdimsi logjike, plotsohet dhe vertetohet edhe nga e njenjta vertetohet edhe nga 

deklarimi i dëshmitares Z.D dhe vet  të pandehuriti cili nuk e mohon faktin se nuk dinte qka 

ka deklaruar atë natë sepse ishte i dehur dhe se deklarimit të tillë i fali besimin. 

  

Gjykata morri në shqyrtim mbrotjen e të akuzuarit e cila mohon faktin se të demtuarin e ka 

kërcnuar  porse në anën tjetër deklaron se ishte nen ndikim të alkoholit dhe nuk i 
kujtohetporse deklarimit të tillë gjykata nuk i fali besimin ngase të njenjtën nuk e argumentoi 

me asnjë provë të vetme dhe se nuk arriti të të ven në dyshim deshminë e deshmitarit-demtuarit 

. 

Gjykata ka bere vlersimin e provave te shqyrtuara nje nga nje dhe te gjitha sbashku dhe ka 

konstatuar kete gjendje faktike; Me dt. 31.korrik 2019, rreth ores 12.00, në shtpinë e tyre 
të përbashkët në Ferizaj , rruga “ ......’’ me qellim friksimit apo shkaktimit të ankthit , 
ka kanosur seriozisht me fjalë, se do ti shkaktoj ndonjë të keqe djalit të tij R.D, në atë 
mnyrë që pas një fjalosje  mes tyre I drejtohet me fjalët se kam me të pre në fyt” me që 
rast tek I demtuari me veprimin e tij, ka shkaktuar frikë dhe pasiguri për një kohë të 
gjatë 
 
kjo vertetohet nga deklarata e deshmitarit-dëmtuarit R....dhe Z.D, porse njiherit kjo terthorazi 

vertetohet edhe nga deklarata e vet të akuzuarit dhe për ketë shkak gjykata i fali besimin 

ndërsa deklarimit të tij se nuk e dinë se ka kanosur të demtuarin një deklarimi të tillë 

gjykata nuk i fali besimin sepse nuk u mbshtet në asnjë provë të vetme kurse provat e ofruara 
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nga ana e prokurorisë ishin bindse dhe se në asnjë moment nuk janë kundërargumentuar nga 

ana e të akuzuarës.  

 

Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarës ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale kanosja nga neni 185 par 2 lidhur 

menenin n248 par 2 të KPRK-së . 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin, gjykata vlerësoj rrethanat 

në kuptim të nenit 72,73 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë lehtësuese se i akuzuari deri tani nuk 

ka qenë e dënuar me ndonjë aktgjykim të formës së prerë, ndersa  në rastin konkret rrethanë 

rënduese që vlerësoj shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit si dhe rrezikshmërinë 

konkrete të veprës penale, veqanarishte duke marrë parasysh natyrën e konfliktit  mes tyre. 

Gjykata është e bindur se edhe me një dënim të tillë, , do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i 

dënimeve i paraparë në nenin 38 të KPRK-së, 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 ( preventive gjenerale). 

 

Konform neneve 450 dhe 453 të KPPK-ës, obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve dhe 

të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 20 € dhe  30€në fondin e kompenzimit të 

viktimavew të dhunës , ne afatin prej 15 ditesh pasi qe aktgjykimi të merr formën e prerë 

nën kërcënimit të përmbarimit me dhunë.  

 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve  326  dhe 365 të KPPK-së, u 

vendos si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 
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2019:188624, 29.11.2019 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Shabi Idrizi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 


