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Numri i lëndës: 2019:279804 

Datë: 01.06.2020 

Numri i dokumentit:     00935809 

 

P.nr.1084/19  

 

NË EMËR TË  POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE – Departamenti i Përgjithshëm në Pejë, sipas gjyqtarit, Murat 

Hulaj, me zyrtaren ligjore, Ylberza Gllogjani -Krasniqi, në lëndën penale,  kundër të 

pandehurit F H, nga Fsh. SH, K. D, i akuzuar për shkak të vepër  penale, “Kanosje”, 

parashikuar nga neni 181 par. 1, të KPK-së, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore Pejë, 

PP/II.nr.2399/19, të  datës 25.11.2019, në Pejë, e duke vendosur lidhur me kërkesën e datës 

19.02.2020, për dhënien e urdhrit ndëshkimor, të Prokurorisë Themelore në Pejë, me datë 

01.06.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

PRANOHET,  kërkesa  e dt. 19.02.2020, për dhënien e Urdhrit ndëshkimorë te Prokurorisë 

Themelore në Pejë, sipas aktakuzës, PP/II.nr.2399/19 të datës 25.11.2019. 

 

I pandehuri, 

 

F H, i lindur me datë 26.09.1979, nga Fsha. SH, K. D,  ku edhe banon, I biri i SH dhe nënës F e 

gjinisë M, i martuar , ka të kryer shkollën e mesme , me profesion moler , i gjendjes se mesme 

ekonomike, i identifikuar me numër personal të letërnjoftimit  ...., ka numër  te tel...., shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, mbrohet në liri.  

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Për  arsye se: 

 

Më datën 26.08.2019 diku rreth orës 19:00, i pandehuri seriozisht e kanos viktimën A M-O, me 

fjalë e më qëllim të frikësimit dhe shkaktimit të ankthit ndaj viktimës, në atë mënyrë që: Me 

datën e larte cekur përmes numrit të tij të tel.+... i kishte dërguar SMS të dëmtuarës në vibër në 

numrin e saj ... duke i thënë se “pse nuk po e mbyt vetën” dhe pasi që e dëmtuara i ishte 

përgjigjur “pse me e mbytë veten, çka kam bërë”, i pandehuri ia kthen me testin “babës ja ke 

marrë fytyrën” dhe “mundësisht mos më shkruaj më se ta gërditi jetën” me çka të e dëmtuara 

ka shkaktuar frikë dhe ankth. 

 

- me çka ka kryer vepër  penale, “Kanosje”, parashikuar nga neni 181 par. 1, të KPK-së. 
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Andaj, gjykata konform nenit 495 par 1,2,3 të KPPK-së, si dhe nenit  181 par.1 të KPK-ës,  

të pandehurit  i shqipton, 

 

                                                  URDHËRIN  NDËSHKIMOR 

 

I.  Dënim me gjobë në lartësi prej 200  ( dyqind euro ) € , të cilin dënim është i obliguar ta 

paguaj në   

     afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së  këtij aktgjykimi. 

 

II. Nëse i pandehuri  nuk e paguan gjobën pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi   të paraparë 

në pikën    

      I, të këtij diapozitivi, gjykata do ta bëjë zëvendësimin e dënimit  me gjobë me dënim 

burgimi  

      prej 10( dhjetë) ditësh, duke llogaritur një ditë burgimi, për çdo 20 euro të  gjobës.  

 

III. I pandehuri obligohet që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 30 (tridhjetë)  

euro,   

      si dhe në emër të kompensimit të viktimave  shumen prej 30 (tridhjetë) euro, ndërsa për 

shpenzimet       

       procedurës penale gjykata do të vendos me aktvendim të veçantë nëse gjënë shpenzime të 

tilla. 

  

IV. E dëmtuari A M-O, për realizimin e kërkesën pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

A r s y e t i m 

 

PTH në Pejë, ka ushtruar aktakuzë PP/II.nr.2399/19, të  datës 25.11.2019, kundër të pandehurit 

F H, nga Fsha. SH, K. D, i akuzuar për shkak të vepër  penale, “Kanosje”, parashikuar nga 

neni 181 par. 1, të KPK-së, dhe ka kërkuar nga gjykata që kundër të njëjtit të caktohet dhe të 

mbahet shqyrtimi gjyqësor, ku i njëjti të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit.   

 

PTH në Pejë, në ndërkohë, ka parashtruar kërkesën, për dhënien e urdhrit ndëshkimor, 

PP/II.nr.2399/19 dt.19.02.2020, kundër te pandehurit, F Handari, për shkak të veprës penale, 

“Kanosje”, parashikuar nga neni 181 par. 1, të KPK-së, duke propozuar, qe ndaj të  pandehurit, 

të shqiptohet dënimi me gjobë.     

 

Gjykata, gjatë vlerësimit të kërkesës, për dhënien e Urdhrit ndëshkimore, ka gjetur se kërkesa 

për dhënien e Urdhrit ndëshkimor, PP/II.nr.2399/19 dt.19.02.2020,është e bazuar. 

  

Nga shkresat e lëndës është vërtetuar, se i pandehuri , Më datën 26.08.2019 diku rreth orës 

19:00, i pandehuri seriozisht e kanos viktimën A M-O, me fjalë e më qëllim të frikësimit dhe 

shkaktimit të ankthit ndaj viktimës, në atë mënyrë që: Me datën e lartcekur përmes numrit të tij 

të tel.+... i kishte dërguar SMS të dëmtuarës në viber në numrin e saj ... duke i thënë se “pse 

nuk po e mbyt vetën” dhe pasi që e dëmtuara i ishte përgjigjur “pse me e mbytë vetën, çka kam 

bërë”, i pandehuri ia kthen me testin “babës ja ke marrë fytyrën” dhe “mundësisht mos më 

shkruaj më se ta gërditi jetën” me çka të e dëmtuara ka shkaktuar frikë dhe ankth. 

 

Gjykata këtë dënim e ka shqiptuar me bindje të thellë, se me te njëjtin do te arrihet qëllimi i 

dënimit, i parapara me nenin 38 të KPRK-së ,  duke vlerësuar se është ne përputhje me 
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shkallen e përgjegjësisë penale të pandehurit , shkallën e rrezikshmërisë shoqërore , dhe në ketë 

mënyre do te ndikoj në arritjen e qiellit të dënimit, si masë për parandalimin e të pandehurit 

dhe personave të tjerë si kryes potencial të veprave penale në të ardhmen , të shprehë gjykimin 

shoqëror për veprën penale, rritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Vendimi, mbi zëvendësimin e dënimit me gjobë, në dënim me burgim në rast dështimi për 

paguarjen të gjobës, e morri në përputhje me nenin 43 par. 3 të KPK-së. 

 

Gjykata ne baze te nenit 453 të KPRK- së, ka obliguar të pandehurin qe gjykatës tja paguaj 

paushallin gjyqësor në shumë prej 30 euro, ndërsa për shpenzimet e procedurës gjykata do te 

vendos me aktvendim te veçantë poqe gjen se ka pasur.  

 

Gjykata në bazë te nenit 39 par. 3 nën par, 3.1 te ligjit nr. 05/L-036 për kompensimin e 

viktimave të krimit e ka obliguar të pandehurin në emër të fondit për kompensimin e viktimave 

te krimit te paguaj shumen prej 30 euro.  

 

 Gjykata në baze te nenit 463 pa.3 të KPPK-së, të dëmtuarën e ka udhëzuar në kontest civil.  

 

           Nga se u tha me lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi 

 

                                                          GJYKATA THEMELORE NË PEJË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.1084/19 me dt.01.06.2020 

  

Zyrtarja ligjore,                                                                                  G j y q t a r i, 

Ylberza Gllogjani                                                                     Dr.sc. Murat Hulaj 

 

UDHËLZIM JURIDIK: 

Kundër këtij aktgjykimi, i pandehuri  

ka të drejtë të ushtrojnë kundërshtim, në  

afat prej 8 ditësh, gjyqtarit të kësaj çështje,  

e përmes zyrës së pranimit të kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


