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Numri i lëndës: 2019:086026 

Datë: 26.04.2019 

Numri i dokumentit:     00292204 

                                                                                                                    P. nr. 355/19 
 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

         GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, përmes gjykatëses së 

vetme gjykuese, Luljete Shabani, në lëndën penale kundër të akuzuarit F.B. nga .... , të cilin, sipas 

autorizimit e mbron .... , për veprën penale, Kanosja, nga neni 185 paragrafi 3 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm PP. II nr. 532/2019, të 

datës 11.04.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, më datën 26.04.2019, mori dhe në 

prezencë të palëve, shpalli, dhe përpiloi këtë:  

                                                                                A K T GJ Y K I M 
 

       I akuzuari F.B. ,me .... , nga babai .... dhe nëna .... , e lindur .... , i lindur më ....  në .... , jeton në ...., 

.... , .... , i papunë, i gjendjes së varfër ekonomike, Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

                                              

 

Ë SH T Ë   F A J T O R 

         

   Sepse, më datë 02.04.2019 rme qëllim të frikësimit, shkaktimit të ankthit dhe pasigurisë për jetë, 

në mënyrë direkte dhe përmes SMS-ve, ka shkaktuar dhunë në familje duke  kanosur seriozisht të 

dëmtuarit A.B. dhe T.B., djalin dhe bashkëshorten e tij, në mënyrë që për shkak të problemeve të 

vazhdueshme të të akuzuarit, e dëmtuara ishte ndar, duke u zhvendosur me djalin tek familja e saj, dhe i 

akuzuari, duke mos u pajtuar me këtë fakt, në mënyrë të vazhdueshme , u ka shkruar, duke imkërcënuar 

me jetë, ashtu që, fillimisht, më datë 02.04.2019, rreth orës 18.15 min. e ka telefonuar të dëmtuarin A.B. 

, më pas ka shkuar në kafiterinë .... , tek shkolla dhe e ka kanosur me fjalët” a të kam thënë mos eja në 

Gjilan, po kësaj here po ta fal, e nëse vjen prap, kam me të vra ty, kam me ti vra dajtë, dhe nana jote ka 

me mbetë ty vujtë”, pastaj, i ka dërguar sms bashkëshortes T.B. , me fjalëtË “.... , djalin e ktheva, ai 

s’ka çka lyp këndej, në momentin që  e lëshon, dije ke me mbetë vet ti dhe unë pa .... , mirëpo, njo dije 

se edeh .... ka me mbetë pa .... , pëe .... s’ka ma shkollë, as mbramje, as inekci, mos i thuj me ardhë, se 

ki mu trishtu, për  mu somo  interesant kurgja, kam me shukë këtë pjellë temen edhe vetin, ty kam me të 

lanë me lut prej mendve se e ke meritu”, që si pasojë tek të dëmtuaritshkakton frikë të jashtëzakonshme, 

ankth dhe pasiguri për jetë, sa e ka raportuar rastin në polici,  

 

         

          -me çka ka kryer veprën penale, Kanosja, nga neni 185 paragrafi 3 të KPRK-së, andaj, Gjykata, 

bazuar në dispozitat e neneve  7,17,21,73,76,114,të KPRK-ës, dhe nenit 365, 453 dhe 463  të KPPRK-

së,  

                                                      

                                                             

 

 

                                                                   E  GJYKON 
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          Të akuzuarin  F.B. me Dënim me Burg,  në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve,  ashtu që, në 

mbështetje të nenit 47 të KPRK-së, me pëlqimin e të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, .... , dënimi i  

shqiptuar me burg, do t’i  zëvendësohet në Dënim Gjobë, në shumë prej 1800 (një mijë e tetëqind) €, të 

cilin dënim i akuzuari është i obliguar ta paguajë në afatin prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi. 

              

             Në dënimin e përmendur, të akuzuarit F.B. do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim, nga 

data 02.04.2019, deri më dt. 25.04.2019. 

                              

              Në bazë të nenit 39  par.4 nënpar. 3.1 të Ligjit për kompensimin e viktimave të krimit, të akuzuarit i  

shqiptohet taksa në shumën prej 30 (tridhjetë) €. 

 

             Obligohet i akuzuari që  t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor në 

lartësi prej 20 (njëzet) €, te gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi.  

 

         

A r s y e t i m 

      

          Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, ka paraqitur Aktakuzën PP. II nr. 

532/2019, të datës 11.04.2019, kundër të akuzuarit F.B., për veprën penale, Kanosja, nga neni 185 

par.3 të KPRK-së dhe ka kërkuar që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet me dënim meritor sipas 

ligjit. 

     

      Meqenëse i akuzuari F.B. e ka pranuar fajsinë për veprën penale e cila i vihet në barrë, pa presion, 

i njoftuar nga ana e gjykatës lidhur me pasojat dhe benefitet e pranimit të fajsisë dhe i cili pranim është 

në harmoni me provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës, nuk pati nevojë të administrohen prova të 

tjera materiale.  

      Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, gjykatësja mori parasysh si rrethanat 

lehtësuese, poashtu edhe ato rënduese, me ç’rast rrethanë lehtësuese mori pranimin e fasjisë 

për veprën penale, e cila i vihet në barrë, shprehjen e pendimit nga ana e tij, zotimin e tij se më  

njuk do ta përsërisë këtë veprë penale, e as ndonjë tjetër, fakti se i njejti nuk ka pasur të kaluar 

kriminale, dmth. për herë të parë ka rënë ndesh me ligjin, ndërsa, si rrethanë rënduese, 

shkallën e përgjegjësisë,  peshën e veprës penale dhe faktin se vepra është kryer ndaj 

viktiomave tëë ndjeshme, djalitdhe bashkëshortes së tij. 
         

           Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është i bazuar në nenin 453 të KPPRK -së.                                  

                           

                    Nga të cekurat më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

                 GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

       DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

                      P.nr. 355/2019, më datë 26.04.2019 

                                                                                                 

                                                                                                                 Gjykatësja e vetme gjykuese,  

                                                                                                                          Luljete Shabani 

              

         

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë Departamenti i Përgjithshëm, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të së njejtës, ankesa 

dorëzohet në dy ekzemplarë, përmes kësaj Gjykate.  

 

 


