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Numri i dokumentit:     01903379 

 

 

P.nr. 242/21 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEGA E SUHAREKË -Departamenti i Përgjithshëm 

Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari me procesmbajtësen  Njomza Shala 

praktikante e kësaj gjykate, në çështjen penale kundër të akuzuarit AB nga   Suharekë,  për veprën 

penale ngacmim nga neni 182 parag.1 lidhur me parag.4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK) 06/L-074, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren Departamenti i 

Përgjithshëm PP/II.nr.936-13/2021, e datës 08.06.2021 në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur 

datë 15.06.2021 në prani të Prokurorit të Shtetit  Elfete Purova,  të akuzuarit  A B, dhe mbrojtesit 

te tij sipas autorizimit av. A. R. nga Prizreni, te dëmtuares R V nga Suhareka dhe mbrojtësit të saj 

me autorizim av. E. G. nga Prizreni,  mori dhe publikishtë shpalli, ndërsa me datë 18.06.2021  

përpiloi ketë: 

 

 

A K T G J Y K I M 
 

  

I akuzuari A B nga i ati A dhe e ëma A e gjinisë K, i lindur me //.//.//// në fshatin Sh 

komuna M, me vendbanim ne Suharekë “B. ...” p.n, me numër personal te leternjoftimit //////////,  

beqar, i gjendjës së dobët  ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i akuzuari 

gjendet nën masën e paraburgimit nga data 15.05.2021 deri me datë 15.06.2021. 

 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

 Sepse, 

 

      Nga data 04.01.2021 në vazhdimësi deri me datë 15.05.2021 rreth orës 20:40 minuta në 

Suharekë, saktësisht në rrugën “B. ...” tek banesat përballë stacionit të policisë, i akuzuari vë 

tjetrin, përkatësisht të dëmtuarën R V nën vëzhgim dhe komunikim, me qëllim të ngacmimit, 

frikësimit, në atë mënyrë që, i pandehuri A B, i cili jeton në të njëjtin objekt banesor me të 

dëmtuarën R V dhe janë fqinjë, i njëjti vazhdimisht e vëzhgon të dëmtuarën, si dhe ditën kritike 
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e keqpërdor numrin e telefonit të dëmtuarës, duke e shfaqur ne ‘chate’ me përmbajtje 

pornografike, e me këto veprime të të pandehurit, e dëmtuara ka pranuar shumë mesazhe ne 

‘Viber’ dhe ‘whatsApp’, nga persona të ndryshëm duke kërkuar nga ajo lidhje me ta, në bazë të 

numrit dhe fotos të cilën i pandehuri e kishte shpërndarë në rrjete sociale, me ç’ rast tek e 

dëmtuara shkakton shqetësim, frikë dhe pasiguri.  

 

-Me këto veprime kryen veprën penale ngacmimi nga neni 182 par. 1 lidhur me 

par.4 të  Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074.   

 

  

 

Gjykata në kuptim të neneve 7,17,21,38,39 par. 1, nen par 1.1, 40 par. 1  nen par. 1. 2, 

42,44, 69,70, 79, 92, nenit 182 par 1 lidhur me par. 4, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK) 06/L-074, nenit 248, 365, 450, 463 të Kodit të Procedurës Penal të Republikës së 

Kosovës ( KPPRK) 04/L-123 të akuzuarin: 

 

 

 E  GJ Y K O N  
 

 

            

1.Me dënimin me burg  në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, të cilat duhet t’i mbaj në afat 

prej 15 ditësh nga  dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Të akuzuarit i llogaritet koha e kaluar ne paraburgim prej 1 muaji,  prej datës 15.05.2021 deri 

me datën 15.06.2021, ne shqiptimin e denimit me burg. 

 

2. Ndërsa me propozimin  e mbrojtësit  dhe të akuzuarit dënimi i mbetur me burg në 

kohëzgjatje prej 5 muajve, zëvendësohet me dënimin me gjobë në shumën prej 2000  € (dy 

mijë euro) , të cilin do ta paguaj në afat prej  3 muajve në këste të barabarta dhe ate në fund të 

çdo muaji,  nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

3. Ndaj të akuzuarit shqiptohet dënim plotësuse, ashtu që të akuzuarit i konfiskohen nje telefon 

Iphone7 me ngjyrë të bardhë, sepse i njëjti përbëjnë provë në procedurë penale si dhe është send 

me të cilin është mundësuar apo kryer vepra penale.  

 

 3.Obligohet i akuzuari me shpenzimet e procedurës, në emër të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 20 € (njëzetë euro) në emër të taksës për kompenzim të viktimave të krimit shumën 

prej 30 € (tridhjetë euro), të gjitha këto pas plotëfuqishmerisë se këtij aktgjykimi, nën kërcënim 

të përmbarimit të detyruar. 

 

4.E demtuara R V për  kerkesen  pasurore  juridike   udhezohet  në  kontest  civil. 
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                                             A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm me aktakuzen 

PP/II.nr.936-13/2021, e datës 08.06.2021.e ka akuzuar  A B  për shkak të veprës penale 

ngacmimi nga neni 182 parag.1 lidhur me parag.4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK), aktakuzë të cilën e ka përfaqësuar prokurori i shtetit  Elfete Purova. 

 

Në shqyrtimin fillestar mbajtuar me datën 15.06.2021, është lexuar aktakuza nga 

Prokurori i Shtetit dhe pas leximit  të aktakuzës i akuzuari ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën 

dhe veprën penale me të cilën akuzohet duke deklaruar se pranon fajsinë në tërësi për veprën 

penale që ngarkohet, duke i kërkuar falje te demtuares R V, i vie keq per rastin qe ka ndodhur 

premtoj se nuk do të përsërisë një veper te tillë, kerkoj nga  gjykata  qe   ti me  shqiptohet  një  

denim  më  i  butë. 

 

Mbrojtesi i te pandehurit av. A. R. deklaoroi se i propozon gjykatës qe pranimin e fajësisë 

nga ana e të pandehurit A B të pranohet pasi qe e njejti është i vullnetshëm, mbeshtet ne fakte 

dhe prova që përmbane aktakuza, dhe i njejti është i njoftuar për pasojat qe permban aktakuza, i 

propozon gjykatës qe me rastin  e marrjes se vendimit mbi denimin ti peshoj rrethanat të pranimit 

të fajësisë si pendimi dhe kerkikm falja, veprimet e ndërmarra janë si shkas se i njejti banon ne 

nje objekt të perbashkët, i njejti ka kohe qe banon dhe nuk e ka shqetsuar me parë të dëmtuaren 

keto veprime i kupton si të palejuara dhe premton se kurrë më në të ardhmen nuk do ta shqetëson 

të dëmtuaren. Propozoj që nga dita e sodit të ndrrprehet  masen e parabugimit, porpozon që lloji 

i denimit që ndaj te njejti ti shqiptohet me nje dënim të kushtëzuar me te cilin do te arrihet edhe 

mbrojtja në vazhdimësi për të demtuaren R  V.I pandehuri eshte pajtuar ne teresi me deklarimiet 

e avokatit te tij mbrojtes. 

 

Prokurori i Shtetit lidhur me deklarimin e të akuzuarit për pranimin e fajsisë, ka theksuar 

se nuk e kundërshton  pranimin  e  fajësisë  nga se i pandehuri praprakisht si nga gjyqtari gjykues 

ashtu edhe nga mbrojtesi i tij është njoftuar për natyren dhe pasojat e pranimit te fajësisë mirpo 

gjykates i propozoj qe me rastin e marrjës së denimit lidhur me sanksionin penal krahas 

rrethanave lehtesuese nese gjene gjykata si rrethan rënduese të merret fakti se i pandehuri para 

rastit për te cilin sot mbahet kjo senace ka pasur edhe dy raste te tjera kur njera është mbyllur në 

ndermjetsim ndërsa për epilogun e lendes tjeter nuk jam e njoftuar se a ka përfunduar dhe prapë 

i njejti ka vazhduar me te njejtat veprime dhe ka kryer edhe këtë veper te natyres se njejte penale. 

 

Mbrojtesi i te demtuares av. E. G. me deklarimin e të pandehurit për pranimin e fajësisë 

ka theksuar si përfaqesues i të dëmtuares R V duke patur parasysh një rast shume të ndishem nga 

se kemi të bëjë me një nënë te tre femijeve me një arsimtare qe edukon dhe ka nxënës dhe duke 

pasur parasysh që është rast në vazhdimësi ku e ceki dhe prokurori e shtetit se ndaj te nejtit kemi 

dhe rastin e pa mbyllura, ku i njejti me të njejtin person përmes mjeteve të rrjeteve sociale 

facebook ka paraqitur fotografi lakuriq e të dëmtuares qe ka prekur shpirtin dhe dinitetin e saj ka 

rrezikuar martesën me bashkeshortin dhe se në mënyrë të vazhdueshme pastaj ka përhapë numrin 

e saj në rrjetet sociale për të cilat sot jemi këtu në bazë të kësaj aktakuza, prandaj i propozoj 

gjykates qe mos të pranoj këtë pranim të fajësisë ngase duke pasur parsysh se dhe ligji ju lejon, 

sepse i njejti është recidivist i kësaj vepren penale dhe me pranimin e fajësisë po përfiton 

benefitet ligjore, une si i autorizuar i pales se dëmtuar ju kisha sygjeruar për raste të tilla nuk 

pranohet fajësia këtu i akuzari le të dergohet ne prokurori për pranimin e fajësisë, pasi qe jetojne 

në një objekt me te akuzauarin është rrezik për shkak të acarimit të raporteve të mos të ndodh 
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me e keqja nga se këtu e dëmtuara ka pesuar trauma psiqike dhe se lenjen e tij ne liri pas gjithë 

këtyre veprimeve që ka bërë në vazhdimisi kjo nuk është e sigurt të jetoj në të atë banesë. 

 

E demtuara R V deklaron se  e mbështes në teresi mbrojtjen e mbrojtësit tim te autorizuar, 

une i kam tre fëmijë, ndërsa unë nuk kam kohë për tu marrur me të,  du me u kanë unë e lirë, du 

me pasë jetën time te lirë në banese,  dale jashtë disa here në dite dhe nuk du me u shqetësu nga 

ky, kërkoj nga gjykata qe i pandehuri te dënohet sa me ashpër. 

 

Gjyqtari vetëm gjykues pas deklarimit të të akuzaurit dhe prokurorit të shtetit rreth 

pranimit të fajësisë ka marrë aktvendim me anë cilit ka pranuar deklarimin e të akuzarit për 

pranimin e fajësisë duke vlerësuar se janë plotësuar të gjtha kushtet ligjore për një gjë të tillë 

sipas nenit 248 të Kodit Procedures Penale te Republikës së Kosovës (KPPRK)04/L-123. Pastaj 

gjyqtari ka vlerësuar se i akuzuari e kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsisë, se pranimi 

bëhet vullnetarisht nga i akuzuari dhe në prezencën e mbrojtësit të tij, se pranimi i fajit mbështete 

në faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë 

ligjore ose gabime faktike. 

 

Duke u bazuar në deklarimin e të akuzuarit për ta pranuar fajsinë në tërësi për të gjitha 

pikat e aktakuzës, gjykata nuk administroi me provat në ketë çështje penale juridike,  pasi që 

gjykata ka vërtetuar ketë gjendje të pakontestueshme  faktike: 

 

Se i akuzuari A B: 

Nga data 04.01.2021 në vazhdimësi deri me datë 15.05.2021 rreth orës 20:40 minuta në 

Suharekë, saktësisht në rrugën “B1///” tek banesat përball stacionit të policisë, i pandehuri vë 

tjetrin, përkatësisht të dëmtuarën R V nën vëzhgim dhe komunikim, me qëllim të ngacmimit, 

frikësimit, në atë mënyrë që, i pandehuri AB, i cili jeton në të njëjtin objekt banesor me të 

dëmtuarën R V dhe janë fqinjë, i njëjti vazhdimisht e vëzhgon të dëmtuarën, si dhe ditën kritike 

e keqpërdor numrin e telefonit të dëmtuarës, duke e shfaqur ne chate me përmbajtje pornografike, 

e me këto veprime të të pandehurit, e dëmtuara ka pranuar shumë mesazhe ne Viber dhe 

whatsApp, nga persona të ndryshëm duke kërkuar nga ajo lidhje me ta, në bazë të numrit dhe 

fotos të cilën i pandehuri e kishte shpërndarë në rrjete sociale, me ç’ rast tek e dëmtuara shkakton 

shqetësim, frikë dhe pasiguri.  

 

Gjendjen e tillë faktike gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzurait si dhe nga provat dhe faktet e pa kontestueshme qe i përmban aktakuza,  siç janë: 

raporti fillestar i incidentit nr.2021-GB-... i datës 15.05.2021 të stacionit policor në Suahrekë, 

procesverbal mbi inervistimin e dëmtuarës të datës  15.05.202, raporti i oficerit zyrtari policor 

F. G. dt. 15.05.2021,  procesverbal mbi intervistimin e te akuzuarit të datës 15.05.2021 dhenë në 

stacionin policor në Suahrekë, procesverbali mbi marrjen e dëshmisë së të dëmtauarës më dt. 

28.05.2021 dhënë në prokurorinë e shtëtit, procesverbali mbi marrjen e dëshmisë së të akuzuarit 

më dt. 04.06.2021 dhënë në prokurorinë e shtëtit, dhe fotodokumentacioni në shkesat e lëndës. 

 

Nga këto fakte dhe prova  të vërtetuara në procedurë nga veprimet e të akuzuarit   

përmbushën të gjitha elementet e veprës ngacmim nga neni 182 parag.1 lidhur me parag.4 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074, të cilën e ka kryer me dashje direkte, 

duke e sjellur të dëmtuarën në vëmëndje të vazhdueshme dhe të padëshirueshme duke i shkaktuar 

shqetsim frikë, dhe pasiguri  dhe duke e sjellur në shqetësim të madhë emocional duke i publikuar 

numrin e telefonit dhe shfaqur ne chate me përmbajtje pornografike të dëmtuarën me veprimet e 

të cilit janë realizuar elementet e përgjithshme dhe të veçanta të kësaj vepre penale. 
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Gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata për të akuzuarin pati parasysh 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese ne kuptim të nenit 69,70 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) 06/L-074, andaj si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin muar faktin se e ka 

pranuar fajësinë në mënyrë shumë të sinqertë në shqyrtimin fillestar, se ndihet i penduar dhe i ka 

premtuar gjykates se nuk do të përsërisë asnjëherë ketë vepër penale, i ka kërkar falje të 

dëmtaurës, ndërsa si rrethana rënduese gjykata gjeti se i akuzuari ka përsëriur edhe më parë 

veprimet e tilla kunderligjore duke e parsëritur veprën  penale, rrethanat në të cilat e e ka kryer 

veprën penale duke e cënuar të dëmtuarën për motive të ulta, dashjën e lartë të treguar nga ana e 

të akuzurarit për dëmtimin e integritetit personal dhe moral  të të dëmtuarës si një viktimë e 

ndieshme dhe nënë  e tre fëmijëve. 

 

Për këtë vepër penale është paraparë denimi me gjobë dhe burg deri në 3 vjet, i akuzuari 

u gjykue me dënimin me burg prej 6 muaj sikurse ne dispozitiv tw ketij aktgjykimi,  me bindjen 

se dënimi i shqiptuar është në përputhshmëri të plotë me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të 

veprës penale dhe përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojë që të 

parandaloi të akuzuarin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen si dhe të bëjë rehabilitimin 

e tij si dhe të parandaloj përsonat e tjerë nga kryerja e veprave penale, të shpreh gjykimin 

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

çka është edhe qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 38 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK) 06/L-074. 

 

 

Vendimin mbi llogaritjen e paraburimit në shqiptimin e dënimit me burg gjykata e bazoi 

në nenin 79 te Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074. 

 

Vendimin mbi zëvendësimin e dënimit burg me dënimin me gjobë gjykata e bazoi në 

nenin 44 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074. 

 

 

Vendimin që të akuzuarit t’i shqiptohet dënimi plotësues duke i  konfiskuar një telefon Iphone 7 

me ngjyrë të bardhë,  gjykata e bazoi në  92 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 

06/L-074 pasi sipas nenit 115 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK) 

04/L-123,  duhet të konfiskohen, sepse i njëjti përbëjnë provë në procedurë penale si dhe është 

send me të cilin është mundësuar apo kryerja e veprës penale.  

 

 

Vendimin mbi paushallin gjyqesor gjykata e bazoi në nenin 246  paragrafi 1 të KPPK-së 

ashtu që lartësia e paushallit gjyqësor ne shumën prej 20 Euro u caktua duke pasur parasysh 

zgjatjen dhe ndërlikueshmerin e procedures penale si dhe gjendjen finanaciare të akuzuarit, 

ndërsa shumën prej 30 euro në emër të viktimave të krimit bazuar në nenin 39 parag.3 te ligjit 

mbi kompenzimin e viktimave te krimit nr. 05/L-036. 

 

 

Vendimin që e dëmtuara lidhur me kërkesën pasurore juridike për kompenzimin e dëmit 

të shkaktuar me këtë vepër penale që të udhëzoj në kontest civil, gjykata e bazoi në nenin 463 

parag. 2 të KPP-së, pasi që të dhënat e mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin bazë të 

sigurt për gjykim të plotë e as të pjesërishëm të  kësaj kërkese. 

 

 

Nga të lartcekurat është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

P.nr.242/21 15.06.2021  

  

             G j y q t a r i 

                Lavdim Bajraktari 

 

                                                                      ____________________ 

 

 

 

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. 


