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Numri i dokumentit:     00816008 

 

 

P.nr.2/2020 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË,  Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni Penal, me 

gjyqtaren e vetme gjykuese Besarta Doli dhe me  zyrtaren ligjore Shkendije Halilosmani, në 
lëndën penale kundër të  akuzuarit   M.Gj. nga Gjakova, për shkak te veprës penale  të 
kanosjes nga neni 181 paragraf 2 të KPRK-së, i akuzuar  sipas aktakuzës së Prokurorisë 
Themelore në Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm, PP.nr.7/2020 të datës 08.01.2020, e  
parashtruar në gjykatë me  datë 09.01.2020, në shqyrtimet fillestare të mbajtur më datë 
21.01.2020  në pranin e përfaqësueses së Prokurorisë Themelore në Gjakovë  prokurores së  
shtetit Dëshire Jusaj, të dëmtuarës A.C., mbrojtëses së viktimave Fatmire Bajramaj Qufaj, të  
akuzuarit  dhe mbrojtëses së tij avokates  Edona Sina e caktuar sipas detyrës zyrtare, me datë 
21.01.2020, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë  06.02.2020 përpiloj  këtë:  

A K T GJ Y K I M 
 

I akuzuari M.GJ. nga Gjakova, tani me banim të përkohshëm në Austri, në adresën i 
biri i A. dhe i E., e gjinisë H., data e lindjes..., në Gjakovë, ka të kryer shkollën e mesme, 
punëtor, i pa martuar, i gjendjes së mesme ekonomike,  shqiptar, shtetas i Republikës së 
Kosovës, ka qenë në paraburgim nga data 04.01.2020 gjer  me datë 21.01.2020. 
 

Ë sh t ë   f a j t o r 
 
           Sepse  me datë 04.01.2020 në Lagjen B., Komuna e  Gjakovës,  seriozisht kanos personin 
tjetër  me fjalë, vepra apo gjeste se do ti shkaktoj ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose 
shkaktimit të ankthit te personi i tillë, ashtu që pasi ditën kritike kishte qenë për shëtitje 
bashkë me motrën e tij A. dhe dhëndrin K.C. në Brezovicë dhe meqë të njëjtës  pas një rrëzimi 
në borë i kishte rënë çanta  dhe i kishte humbur dokumentet personale të saja  dhe të 
akuzuarit, e për të cilën gjë deri në momentin  kur i ka kërkuar i akuzuari,  kur janë kthyer në 
shtëpi që të ia ipte letërnjoftimin dhe pasaportën,  e njëjta gjersa  ka shiquar se po i 
mungonte,  i thotë “se nuk e din se ku më kanë mbetur”, me atë rast i akuzuari  i nervozuar në  
masë të madhe   dhe tejet agresiv i ka bërtitur me ton të lartë për humbjen e dokumenteve, 
duke i thënë “ ka me të mbytë që  i ke humbur dokumentet , ka  me të rrahë” dhe fjalë tjera, 
ashtu që nga frika A.C. kishte  ikur nga shtëpia,  duke shkuar tek shtëpia e dajës P.H. dhe me 
të kuptuar këtë i akuzuari,   menjëherë në gjendje  nervoze ka shkuar rreth orës 19:25/h, në 
këmbë atje dhe ka  kërkuar  me ngulm  për tu futur në shtëpi  të dajës dhe të kërkoj llogari 
nga A. për humbje të dokumenteve dhe me të parë këtë situatë  në gjendje frustuese i ka dalë 
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përpara  hyrjes së shtëpisë P.H.,  duke mos  e lënë të akuzuarin të futej brenda në shtëpi të tij, 
meqë  aty gjendej mbesa e që kishte shkuar për siguri të saj nga frika që kishte nga i akuzuari, 
në këtë mënyrë  i njëjti është  penguar me forcë nga ana e P.H. dhe axhës së tij V.Gj. që të 
ballafaqohej dhe ti shkakton  ndonjë  veprim tjetër motrës së tij A., ashtu që me veprimet e 
tija të kundërligjshme, i njëjti kanos  seriozisht me vepra dhe gjeste të shprehura 
drejtpërdrejtë  tek e kanosura – motra e tij dhe të tjerë, duke shkaktuar kështu frikësim , 
ankth dhe pasiguri për jetën dhe trupin  e saj.  
 

-me  çka ka kryer veprën penale vepër penale   të sulmit nga neni 181 paragraf 2  të 
KPRK-së. 

 
Andaj gjykata,  në kuptim të dispozitës së neneve 2, 3 paragraf 1, 4, 6, 7, 17 paragraf 1, 

nenit 38, 39 paragraf 1 nën paragraf 1.1,  nenit 40 paragraf 1 nën paragraf 1.3 nenit 43, 69, 
70, 71 paragraf 1 nën paragraf 1.3, nenit  79, neni 181  paragraf  2, nenit 248 paragraf 2 të  
Kodit Penal të Republikës së Kosovës, si dhe nenit  365 të Kodit të Procedurës Penale,   e :  
 

GJ Y K O N 
 

Me dënim me gjobë në shumë prej 1.500  (njëmijepesëqind) euro, në të cilën shumë 
do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 04.01.2020 gjer me datë 
21.01.2020, duke ia llogarit çdo ditë burgu nga 20 euro, ndërsa shuma e mbetur prej  1.140 
euro ( njëmijenjëqindekatërdhjetë), është e obliguar që ta paguaj  në afat prej 15 ditësh,  pasi 
që aktgjykimi të merr formë të prerë e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë.  

 
Nëse i akuzuari nuk dëshiron apo nuk mund ta paguaj gjobën, atëherë gjykata mund ta 

zëvendësoj dënimin me gjobë në dënim me burgim në kohëzgjatje prej 57 ditësh, ashtu që  
për çdo  20 euro të gjobës, do ti  llogaritet me një ditë burgu.  
 

E dëmtuara A.C. nga Gjakova, nuk ka parashtruar kërkesë pasurore – juridike. 
 

I  akuzuari obligohet që në  emër të shpenzimeve procedurale  të paguaj shumën sipas 
llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 30.- 
€, si dhe në emër të Programit për Kompensimin e  Viktimave të Krimit  shumën prej 30.-€, e 
krejt këto në afat prej 15 ditësh, pasi që ky aktgjykim të merr formë të prerë e nën kërcënim 
të përmbarimit me dhunë.  

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm me datë 09.01.2020 
ka parashtruar aktakuzë PP.nr.7/2020 të datës 08.01.2020, kundër të akuzuarit  M.Gj. nga 
Gjakova, për shkak te veprës penale  të kanosjes nga neni 181 paragraf 2 të KPRK-së, lidhur 
me veprën penale dhuna në familje nga neni 248 paragraf 2 1 të KPRK-së. 

 
Sa i përket veprës penale lidhur me dhunën në familje nga nenin 248 paragraf 2 të 

KPRK-së, gjykata e ka trajtuar këtë nen si rrethanë rënduese me rastin e matjes dhe shqiptimit 
të dënimit për të akuzuarin. 
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  Me datë  21.01.2020 është mbajtur shqyrtimi fillestar, në të cilën i akuzuari pas 
konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësen e tij, duke i ditur që më parë natyrën dhe 
pasojat e pranimit të fajit, e ka pranuar fajësinë për veprën penale që i vihet në barrë,  është 
penduar shumë për veprimet e tija dhe i ka premtuar  gjykatës që në të ardhmen nuk do të 
ndodhin më veprime të tilla, gjithashtu të dëmtuarës këtu motrës së tij i ka kërkuar falje 
publike, jetojnë së bashku në të njëjtën shtëpi në Austri  dhe asnjëherë më parë nuk kanë 
pasur probleme mes  veti,  ka premtuar  se do ta respektoj edhe më shumë familjen e tij  në 
të ardhmen. 
 
             Prokurorja e shtetit Dëshire Jusaj  sa i përket pranimit të bërë nga i akuzuari, ka 
deklaruar  se  nuk e kundërshton pranimin e fajësisë të bërë nga i  njëjti, pasi që  pranim i 
fajësisë ka mbështetje në provat dhe shkresat e lëndës.   
 
 E dëmtuara  A.C. sa i përket pranimit të fajësisë   të bërë nga i akuzuari, ka deklaruar  
se e nuk e kundërshton pranimin e fajësisë të bërë nga ana e të njëjtit,  ia  ka falur, më parë 
nuk ka pasur probleme të tilla me te, kërkon  nga gjykata që vëllain të  ia lirojnë  nga 
paraburgimi, ka theksuar  se nuk  i bashkëngjitët ndjekjes penale  dhe nuk ka parashtruar 
kurrfarë kërkese pasurore-juridike.  
 

Mbrojtësja e viktimave Fatmire Bajrmaj Qufaj, sa i përket pranimit të fajësisë të bërë 
nga i akuzuari, ka deklaruar  se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë të bërë nga i njëjti, si  
dhe e mbështet në tërësi  deklarimin e të dëmtuarës. 
   

Mbrojtësja e të akuzuarit avokatja Edona Sina, sa i përket pranimit të fajësisë të bërë 
nga i akuzuari, ka deklaruar  se pas konsultimeve të mjaftueshme me të mbrojturin e tij dhe 
pas sqarimit të pasojave dhe favoreve të pranimit të fajësisë, i njëjti ka pranuar fajin në 
mënyrë të vullnetshme, andaj i ka propozuar gjykatës që ta pranoj  pranimin e fajësisë, 
meqenëse ky pranim ka mbështetje edhe në provat e bashkangjitura në aktakuzë. Njëherit 
gjykata që të merr parasysh nenin 73 të Kodit Penal mbi rregullat e përgjithshme të matjes së 
dënimit, respektivisht rrethanat lehtësuese siç janë: pranimin e fajësisë, pendimin e  tij, është 
hera e parë që ndeshet me ligjin, sjellja  e tij korrekte në polici, prokurori dhe gjykatë, motivin 
e kryerjes së veprës penale, që ka qenë humbja e dokumenteve të Austrisë, që për një të ri 19 
vjeçar ka rëndësi jetike. Po ashtu gjykata të merr parasysh rrethanat për të cilat është kryer 
vepra penale, reagimi i tij ka qenë për shkak se  pas dy ditësh i njëjti ka pas që të niset për 
Austri, të vazhdoj punën dhe reagimi i tij ka qenë momental, ka qenë mllef dhe tension i 
momentit, që tashmë ka kaluar. Meqenëse i akuzuari dhe e dëmtuara janë motër dhe vëlla,  i 
propozon gjykatës që të ia shqipton një dënim sa më të butë, ashtu që të arrihet qëllimi i 
dënimit, të mos përkeqësohen raportet  motër e vëlla, si dhe të merr parasysh vet deklaratën 
e të dëmtuarës,  e cila nuk parashtroj kërkesë për kompensim dëmi dhe as nuk iu bashkëngjit 
ndjekjes penale. 
 

I akuzuari e ka  mbështet fjalën e mbrojtëses së të tij.  
 
Gjykata pas vlerësimit të deklarimeve të palëve në procedurë, gjeti se  tek përshkrimi i 

veprës penale, kemi të bëjmë  me veprën penale të  kanosjes nga neni 181 paragraf 2të KPRK-
së, ndërsa sa i përket kualifikimit juridik të përfaqësueses së akuzës,  që këtë vepër penale e 
ka lidhur me veprën penale dhuna në familje nga neni 248 paragraf 2 të KPRK-së, gjykata  pati 
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parasysh se dhuna në familje nga  neni 248 të KPRK-së, është vepër penale e veçantë  dhe 
paragraf 2 i këtij neni referon që nëse veprat penale të përfshira në kodin penal, kryhen 
brenda marrëdhënies familjare, do të konsiderohet si rrethanë rënduese  të cilën do ta 
vlerëson gjykata gjatë matjes dhe shqiptimit të dënimit. 
 

Meqenëse i  akuzuari e ka  pranuar në tërësi fajësinë për  veprën penale që i  vihet  në 
barrë, gjykata ka vërtetuar se janë përmbushur kërkesat nga neni 248 paragraf 1, pika.1.1., 
1.2 dhe 1.3 të Kodit të Procedurës Penale, përkatësisht vlerësoj se i njëjti  e ka  kuptuar 
natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se ky pranim i  fajësisë është  bërë në baza 
vullnetare pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësen e tij  dhe se ka mbështetje edhe 
në faktet dhe provat që përmban aktakuza. Po ashtu ka vërtetuar se  aktakuza nuk përmban 
asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike dhe nuk ekziston  asnjë nga rrethanat për 
hedhjen e aktakuzës apo të pushimit të procedurës penale të parapara me nenin 253 paragraf 
1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, andaj gjykata edhe ia ka pranuar fajësinë për 
veprën penale të kanosjes nga neni 181 paragraf 2 të KPRK-së.   
 

Gjykata  ka analizuar dispozitat ligjore, ku në nenin 181 paragraf  1 të KPRK-së është 
parashikuar forma themelore e veprës penale  të kanosjes dhe sipas kësaj dispozite, këtë 
formë të veprës penale e kryen “ kushdo që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra 
apo gjeste se do ti shkaktoj ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit 
të personit tjetër, dënohet me gjobë ose burgim gjer në gjashtë muaj”, ndërsa në paragrafin 2 
të këtij neni parashihet se “ kushdo që seriozisht i kanoset personit tjetër  me fjalë, vepra apo 
gjeste se do ta privoj nga jeta ose do ti shkaktoj ndonjë lëndim të rëndë trupor, se do ta 
rrëmbej ose privoj nga liria ndonjë person tjetër ose se do ta dëmtoj me armë zjarri, me 
shpërthim ose me mjete tjera të rrezikshme dënohet me gjobë ose burgim gjer në një vit”. 

 
Gjykata ka ardhur në përfundim se me veprimet e të akuzuarit, ekzistojnë të gjitha 

elementet – tiparet e veprës penale të përshkruara si në dispozitiv të  këtij Aktgjykimi, pasi që 
është vërtetuar se i akuzuari ditën kritike e ka kanosur  me fjalët  duke i thënë “  kam me të 
mbytë që i ke humb dokumentet, kam me të rrah”, ku e  njëjta e frikësuar është detyruar që 
të largohet nga shtëpia dhe me këtë i ka shkaktuar frikë, ankth dhe pasiguri për jetën dhe  
trupin  e saj  dhe për këtë ka vendosur që i njëjti të shpallet fajtor dhe të gjykohet ne bazë të 
Ligjit, më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 
   

Gjykata me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, vlerësoj të gjitha rrethanat 
konform nenit  69, 70, 71 paragraf 1 nën paragraf 1.3  të KPPK-së,  që ndikojnë në llojin dhe 
lartësinë e dënimit, ashtu që si rrethanë lehtësuese për të  akuzuarin gjeti  pranimin e fajësisë 
për  veprën penale e cila i vihen në barrë, pranim ky i bërë pas konsultimeve edhe me 
mbrojtësen e tij, pendimin e tij për veprimet e veta,  kërkim faljen ndaj  palës së dëmtuar, të 
njëjtit jetojnë në të njëjtën shtëpi në Austri, e dëmtuara nuk i është bashkangjitur ndjekjes 
penale dhe nuk ka kërkuar kurrfarë kompensim dëmi, është hera e parë që evidentohet në 
gjykatë si kryes i veprës penale dhe ndaj tij nuk zhvillohet asnjë procedurë tjetër penale,  
ndërsa sa i përket rrethanave rënduese, pati parasysh  se vepra penale është kryer ndaj të 
dëmtuarës – motrës së tij me të cilën janë në marrëdhënie familjare dhe kemi të bëjmë me 
vepër penale të dhunës në familje. 
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 Gjykata sipas bindjes së saj  vlerësoj se shqiptimi i dënimit me  gjobë në shumë prej 
1.500 euro,   në të cilën shumë  i është llogaritur  edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 
04.01.2020 gjer me datë 21.01.2020 , duke ia llogaritur çdo ditë burgu nga 20 euro, ndërsa 
shuma e mbetur prej  1.140 ( njëmijëenjëqindëekatërdhjetë) euro, është i obliguar që ta 
paguaj  në afat prej 15 ditësh,  pasi që aktgjykimi të merr formë të prerë e nën kërcënim të 
përmbarimit me dhunë,   është  dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës  penale dhe 
shkallën e përgjegjësisë së tij,  si dhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i tij i paraparë në 
nenin 38 të KPRK-së, i cili konsiston me parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave 
penale në të ardhmen, rehabilitimin e tij, parandalimin e personave tjerë nga kryerja e 
veprave penale dhe të shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe 
forcimin  e detyrimit për respektimin e ligjit. 
 

Të dëmtuarën gjykata nuk e ka udhëzuar në kontest civil, pasi që e njëjta nuk ka 
parashtruar një kërkesë të tillë. 
 
           Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, si dhe paushallin gjyqësor është marrë 
në bazë të nenit 450 dhe 453  të KPPK-së, ku obligohet që i akuzuari  emër të shpenzimeve 
procedurale  të paguaj shumën sipas llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate,  në emër të 
paushallit gjyqësor shumën prej 30.- €,  si dhe vendimi mbi pagimin e shumës prej 30.-€ për 
Programin për Kompensimin e Viktimave të Krimit, u muarr konform nenit 39 paragraf 3 nën 
paragraf 3.1 të Ligjit nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit,  e krejt këto në afat 
prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së tij aktgjykimi.  
 
          Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  
 

GJYKATA THEMELORE  NË GJAKOVË 
DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM-DIVIZIONI PENAL 

P.nr. 2/2020 të datës  21.01.2020 
 

 
Zyrtarja ligjore                         Gjyqtarja e vetme gjykuese 
Shkendije Halilosmani                             Besarta Doli 
 
 
UDHËZIM JURIDIK:  Kundër këtij Aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit 
                                     të Kosovës në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve, duke e llogaritur nga dita 
                                      e pranimit të tij. Ankesa dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të 
                                     mjaftueshme për palët dhe gjykatën.   
                


