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Numri i lëndës: 2021:231867 

Datë: 03.03.2022 

Numri i dokumentit:     02774536 

 

                                                                    P.nr.1254/21 

                                          NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL Sipas gjyqtarit Refki  Piraj, me pjesëmarrjen e procesmbajtëses Halime 

Nixha në lëndën penale kundër të pandehurit Sh.G. nga Prizreni, me numër personal ....  për 

shkak të veprave penale Kanosja nga neni 181 par.1 lidhur me nenin 77 par.1dhe 2 të Kodit Penal 

të Republikës së Kosovës, si dhe veprës penale Ngacmimi ,nga neni 182 par.2 lidhur me par.1 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.04/L-082 (KPRK), duke vendosur sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore  në Prizren PP/II.nr.1966-3/21, të datës 15.11.2021 në seancën publike 

të shqyrtimit fillestar të mbajtur me datë 01.03.2022, në praninë e Prokurorit të Shtetit Musli 

Gashi, të pandehurit Sh.G. më datë 01.03.2022 mori dhe publikisht shpalli, këtë: 

A K T G J Y K I M 
 

I pandehuri Sh.G. i lindur më .... me numër personal .... i biri i A.G. dhe nënës H.G. lindur 

Krasniqi, me vendbanim në Prizren, Rr. .... ka te kryer shkollën e mesme, shqiptar, shtetas i R. 

së Kosoves;  

 

                                                            ËSHTË FAJTOR  

 

1. Se me datë 25.08.2021, rreth orës 21:00 në Prizren, në lagjen .... i pandehuri Sh.G. me 

dashje seriozisht e kanos motrën e bashkëshortes së tij, këtu të dëmtuarën Q.G. me fjalë, 

vepra apo gjeste se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit 

të ankthit te personi i tillë, në atë mënyrë që pasi i pandehuri pretendon se e dëmtuara ka 

qenë shkaktare e ndarjes së tij nga bashkëshortja, në ditën kritike pasi e sheh duke ecur 

rrugës të dëmtuarën Q.G. me Rr.G. i pandehuri fillimisht ndalet që të bisedon me Rr. në 

momentin kur ato vazhdojnë rrugën, i pandehuri me veturën e tij VW me targa 04-670-

FN në mënyrë kërcënuese e vozit veturën në drejtim të të dëmtuarës, duke tentuar ta 

godet të dëmtuarën, mirëpo e njëjta i shmanget duke u larguar, me të cilat veprime tek e 

dëmtuara ka shkaktuar ankth, frikë dhe pasiguri për jetën e saj, po ashtu, me datë 

22.09.2021, rreth orës 15:55, në Prizren rr. “Joni”, i pandehuri, me dashje seriozisht e 

kanos të dëmtuarën Q.G. në atë mënyrë që derisa e dëmtuara ka qenë duke punuar tek 

agjensioni  “Atdheu Tours” në rrugën e lartcekur, i pandehuri afrohet me veturë dhe më 

pas një gotë të plastikës të ajranit e gjuan në xhamin e lokalit, duke i bërtitur të dëmtuarës 

dhe në mënyrë kërcënuese duke i bërë shenjë me dorë “ hajde”, mirëpo e njëjta e lajmëron 
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menjëherë policinë, me të cilat veprime tek e dëmtuara ka shkaktuar ankth, frikë dhe 

pasiguri për jetën e saj. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale: Kanosja, nga neni 181 par. 1 lidhur me nenin 77 

par. 1 dhe 2 të KPRK-së.  

 

2. Se prej datës së pavërtetuar 08.08.2021 e deri me datë 30.08.2021,në kohë të pacaktuar, 

në Prizren, i pandehuri Sh.G. ,me dashje,me sjelljen e tij të vazhdueshme dhe të 

padëshirueshme komunikon me qëllim të ngacmimit ,frikësimit me të dëmtuarën, 

viktimën e ndjeshme –bashkëshorten e tij Rr.G., në atë mënyrë që edhe pse të njëjtit më 

nuk bashkëjetojnë ,i pandehuri vazhdon ta  shqetësojë të dëmtuarën  përmes mesazheve 

në rrjetin social “viber”,duke i bërë presion pse nuk ia hap telefonin ,pse nuk kthehet, se 

do të bëhet keq, si rrjedhojë e këtyre veprimeve tek e dëmtuara shkakton frikë dhe 

shqetësim të madh emocional.  

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale: Ngacmimi, nga neni 182 par. 2 lidhur me par. 1 

të Kodit nr. 06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës (më tej “KPRK-së”). 

 

            Andaj gjykata ne kuptim te nenit 38,39,40,43,44,46,47,48,49 dhe  69 te KPRK-së te 

akuzuarit i shqipton : 

 

          DENIM ME GJOBE  

 

  Për veprën nën I të aktakuzës ne shume prej 100 euro; dhe,  

 

 Për veprën penale nën II të aktakuzës dënim me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj 

i cili dënim me pëlqimin e personit te dënuar i zëvendësohet ne dënim me gjobe  ne shume prej 

100 euro, të cilin duhet ta paguaj brenda afatit 15 ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi.  

 

 Te dëmtuarat Rr.G. rr. .... nga Prizreni dhe Q.G. rr. .... per realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohen ne kontest civil.   

  

            I akuzuari në kuptim te nenit 354  lirohet nga shpenzimet e procedurës meqenëse i njëjti 

është i gjendjes se dobët ekonomike dhe person me nevoja te veqanta – me karroce. 

A R S Y E T I M 
 

Prokuroria Themelore në Prizren, ka paraqitur aktakuzën ,  PP.nr.1966-3/21 , të datës 

15.11.2021  ,  ndaj te akuzuarit Sh.G. nga Prizreni ,për shkak te veprave penale Kanosja ,nga 

neni 181 par.1 lidhur me nenin 77 par.1 dhe 2 te KPRK-së dhe veprës penale: Ngacmimi, nga  

neni182 par.2 lidhur me par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.04/L-082 (KPRK) 

 

 I pandehuri Sh.G. ne shqyrtimin fillestar e ka pranuar në tërësi fajësinë për  pikat e 

aktakuzës te cilat i vihen ne barrë. 

            Prokurori i shtetit nuk e kundërshton pranimin e fajësisë, dhe se i njëjti thekson se me vet 

pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, i cili pranim ka mbështetje të plotë në provat dhe 

materialet të cilat i përmban aktakuza dhe po ashtu është në pajtim te plote me nenin 248 te KPP-
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së, është vërtetuar  gjendja faktike e përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës, dhe se në veprimet 

e të pandehurit formohen te gjitha elementet e veprës penale për të cilën e ngarkon aktakuza . 

             Andaj kërkoj nga gjykata qe te pandehurit të i shqiptoj dënim meritor sipas dispozitave 

ligjore.  

            Kjo gjykatë gjeti se në veprimet e të akuzuarit  , plotësohen të gjitha elementet qenësore 

të veprës penale: Kanosja nga neni 181 par.1 lidhur me nenin 77 par.1dhe dhe 2 te KPRK-

së,andaj i shqiptoi dënimin me gjobë në shumë prej 100 euro. 

            Gjithashtu gjeti se në veprimet e te akuzuarit plotësohen edhe elementet e veprës 

penale: Ngacmimi nga neni 182 par.2 lidhur me par.1 te KPRK-së, prandaj dhe ia shqiptoi 

dënimin me burg te cilin dënim gjykata, bazuar ne nenin 47 te KPRK-së, dhe me pajtimin e të 

akuzuarit ia zëvendëson me dënim me gjobe,  duke qenë i bindur se me këtë lloj dënimi do të 

arrihet qëllimi i të njëjtit.  

 Gjykata çmoi rrethanat lehtësuese dhe rënduese të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit. 

 Si rrethanë rënduese gjykata nuk gjeti, kurse si rrethana lehtësuese çmoi pranimin e 

fajësisë gjatë shqyrtimit fillestar, pendimin e thellë nga i pandehuri për veprat e kryera dhe 

premtimin e tij se në të ardhmen nuk do te kryej vepra te tilla,  sjelljen e tij korrekte gjatë 

gjykimit, faktin se i pandehuri është me nevoja të veqanta -karrocë.  

 

 Nga arsyet e cekura gjykata ka shqiptuar dënimin e cekur me larte me bindjen se i 

përgjigjet shkalles së përgjegjësisë penale të të pandehurit, rrezikshmërisë reale shoqërore të 

veprës penale, me bindjen se dënimi do te shërbejë si preventive dhe do te parandaloje kryerjen 

e veprave penale në të ardhmen.  

 Vendimi mbi lirimin e të pandehurit nga shpenzimet e procedurës penale është marrë 

kuptim të nenit 453 par.4.  

 Vendimi mbi udhëzimin juridik ne kontest te rregullt civil është marrë në kuptim të nenit 

463 par.2 i KPPK-së.  

 

 Më sa u tha më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi . 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2021:231867, 01.03.2022 

  

G j y q t a r i 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Refki  Piraj 

 

 

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. 

 

 


