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Numri i lëndës: 2020:020503 

Datë: 23.04.2021 

Numri i dokumentit:     01726431 

 

P.nr. 86/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

Përgjithshëm Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari me procesmbajtësen 

Njomza Shala praktikante e kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarit M. S. nga 

Podujeva, për shkak të veprës penale ngacmimi nga neni 182 par. 1 të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës (KPRK) 06/L-074, duke vendosur sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore 

Departamenti Përgjithshëm në Prizren PP.II.nr. 248-5/2020 të datës 21.02.2020 , në shqyrtimin 

fillestar për marrëveshjen e pranimit të fajsisë të mbajtur më datë 06.04.2021, në prezencën e 

prokurorit të shtetit Fatos Ajvazi të akuzuarit, si dhe mbrojtësit të tij sipas detyrës zyrtare av. V. 

K. nga Prizreni  mori dhe shpalli publikisht këtë ndërsa me dt.23.04.2021 përpiloi ketë: 

 

 

A K T G J Y K I M 
 

 

I akuzuari M. S. , i biri S.  dhe nënës S.  e  gjinisë  M., i lindur më 04.05.1984 ne fshatin R. 

komuna Podujevë, me numër përsonal të letërnjoftimit ............, me vendbanim në  adresë rr. “L. 

B.”,  p.n. komuna  Podujevë, i punësuar , i gjendjes  se  mesme ekonomike,i martuar, ka kryer  

shkollimin e mesëm, shqiptar shtetas  i  Republikes  se  Kosovëes, 

 

 

ËSHTË  FAJTOR 

  

Sepse, 

 

Prej datës 15.01.2020 e ne vazhdimësi i pandehuri e ngacmon duke i përfshirë ne sjelljen të 

vëmendjes së vazhdueshme dhe të pa dëshirueshme përmes telefonit , duke i dërguar SMS me 

qellim te ngacmimit, frikësimit, lëndimit, dëmtimit te pasurisë apo vrasjes së përsonit tjetër, 

fëmijëve të tij familjes si dhe të afërmeve dhe atë të dëmtuarit G. S., me te cilat veprime tek i 

dëmtuari dhe familja e tij shkaton jo vetëm shqetësim te madh emocional, por i ve në frikë të 

arsyeshme nga ndonjë lëndim i rënd trupor apo edhe nga vdekja, me te cilat veprime të dëmtuarit 

dhe familjes së tij i ka shkaktuar frikë të arsyeshme, si dhe shqetësim te madh emocional. 
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- me keto veprime ka kryer vepren penale ngacmim nga neni 182 par.1 të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074 

 

Bazuar në nenet  7, 17,23, 38, 39 par 1 nen par 1.2, 46 par.1 nën par 1.1 47, 48, 49,  92,  182 par. 

1 , te  KP-së,  dhe  neneve 115 par.2 nenpar. 2.2, 233, 247, 365,  450, 463 të  KPP-së,  gjykata  

te akuzuarin : 

 

E   GJ Y K O N 

 

1.Dënimin me  kusht  duke i’a vërtetuar dënimim me burg  në kohëzgjatje  prej  6 (gjashtë)  

muajve, dhe njëkohësisht urdheron që ky dënim mos te ekzekutohet në nese i akuzuari  në afatin 

e kohës së verifikimit prej nje viti nuk kren veper tjetër  penale. 

  

2. Të akuzuarit i shqiptohet dënimin plotësues, konfiskimi i përhershëm i telefonit të markës 

mobil S. me nr. 044-...-... dhe me numer te IMEL:............../../../.../.. 

 

3. Obligohet  i akuzuari ti paguaj shpenzimet  e procedures  penale  dhe  ate 20 euro, për  

paushalllin gjyqësor 20  euro, dhe  taksën  e  viktimave te krimit ne shume prej 30 euro,   të  

gjitha  kto  pas plotefuqishmeris se ketij aktgjykimi nën  kërcnim te  përmbarimit  të  detyrushem 

ligjor. 

 

4. I dëmtuari G. S.  nga fshati Gj. komuna  Suharekë për   realizimin   e  kërkeses pasurore 

juridike  udhezohet në  konteste  civil.   

 

                                             A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Prizren- Departamenti i përgjithshëm me aktakuzen PP.II.nr. PP.II.nr. 

248-5/2020 të datës 21.02.2020 ka akuzuar M. S.  për shkak të veprës penale ngacmimi nga neni 

182 par. 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074  të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074 akatakuzë të cilën në seancën e shqyrtimit fillestar për 

marrëveshjen e pranimit të fajsisë e mbajtur me datë 06.04.2021, e ka përfaqësuar prokurori i 

shtetit shtetit Fatos Ajvazi. 

 

Së bashku me ngritjën së aktakuzës, kësaj Gjykate i është dorëzuar edhe marrëveshja për pranim 

të fajësisë  PP.II.nr. 248-5/2020 të datës 12.02.2020 e lidhur ndërmjet Prokurorisë Themelore në 

Prizren-Departamenti i Përgjithshëm përfaqësuar nga prokurori i shtetit  Musli Gashi në njërën 

anë dhe i akuzuari  M. S. dhe mbrojtësit të tij sipas adetyrës zyrtare  av. V. K. nga Prizreni në 

anën tjetër. Sipas kësaj marrëveshje gjykatës me kompetencë lëndore dhe teritoriale i është 

rekomanduar që të pranohet kjo marrëveshje e arritur dhe që ndaj të akuzuarit për shkak të 

kryerjës së veprës penale ngacmimi nga neni 182 par. 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK) 06/L-074   t’i shqiptohet dënimi me kusht. 

 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar për shqyrtimin e marrëveshjës për pranim të fajsisë me 

datën 06.04.2021, dhe ka ftuar Prokurorinë e Shtetit te Prokurorisë Themelore në Prizren 

përfaqësuar  nga prokurori i shtetit shtetit Fatos Ajvazi, të akuzuarin  M. S. dhe mbrojtësin e tij 

sipas detyrës zyrtare av. V. K., dhe në ketë seancë  gjyqtari e ka udhëzuar te akuzuarin për të 

drejtat e tij, ashtu siç e parasheh edhe neni 233 Kodit Procedurës Penal të Republikës së Kosovës 

(KPPRK) 04/L-123. 
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I akuzuari ka deklaruar se i ka kuptuar udhëzimet në konsultim me mbrojtësin, dhe se pajtohet 

me këtë marrëveshje për pranim të fajsisë.       

 

Mbrojtësi  i të akuzuarit  Av. V. K.  ka deklaruar se pas konsultimeve me të mbrojturin tim të 

njejtin e kam njoftuar me natyrën pasjojat, dhe benefitet e kësaj marrëveshje i cili me vullnetin 

e tij e ka pranuar këtë marrëveshje, i ka propozuar gjykatës të aprovojë këtë  marrëveshje ndërsa 

sa i përket propozimit të prokurorisë si në aktakuz për konfiskimin e sendit jam  njoftuar  sot në 

ketë seancë dhe se në ketë seancë e kam pranuar aktakuzen dhe e shoh qe nuk është në përputhje 

me marrëveshjen për pranimin e fajësisë  të nënëshkruar nga te dyja palet nënshkruese andaj i 

propozojë gjykates te shqyrtoj  ketë në ketë seancë dhe gjykaat të vendos vetëm mbrenda 

marrëveshjes së nënshkruar dhe të mose  pranoj konfiskimin e sendit. 

 

Prokurori  deklaron se  provat  që i kemi pasur në dispozicion te përshkruara  si në aktakuzë dhe 

te propozura kanë qenë të  njohura  për  mbrojtjen në momentin e negocimit të marrveshjes  për  

pranimin e fajsis, dhe i propozoj gjykates qe e njejta të aprovohet, sai i perket propozimit per 

konfiskim meqë telefoni në fjaleë ështe mjet i kryerjes se vepres penale mbetemi si në aktakuzë 

qe telefoni i markes S. te konfiskohet. 

 

I akuzuari  është pajtuar me theksimet e mbtrojtësit të tij, dhe se nuk ka  asnjë vërejtje  ne provat  

e  nxjerrura, të gjitha faktet janë të vërteta dhe nuk ka  mos pajtim  në të gjeturat e  prokurorit. 

 

Gjykata pasi shqyrtoi marrëveshjen për pranimin e fajësisë dhe pasi konstatoi se nuk ka ndonjë 

pengesë ligjore për aprovimin e saj, ka nxjerrë aktvendim me të cilen e ka pranuar ketë 

marrëveshje për pranim të fajësisë  PP.II.nr. 248-5/2020 të datës 12.02.2020, ngase ka konstatuar 

se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë konform 233 të Kodit te Procedurës 

Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-123. Gjyqtari i vetëm gjykues ka konstatuar se 

i akuzuari i kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, se pranimi bëhet vullnetarisht nga i 

akuzuari, se pranimi i fajit mbështet në faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe se aktakuza 

nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike dhe se dhe se nuk ekzistonjë asnjë 

rrethanë të parapara në nenin 253 par. 1 dhe 2  të Kodit  të Procedurës Penale të Republikës së 

Kosovës (KPPRK)04/L-123 bazuar në parag. 18 të  nenit 233 të këtij kodi. 

 

Gjithashu gjykata ka vlerësuar se palët e kësaj marrëveshje për praninmin e fajsisë kanë hequr 

dorë nga shqyrtimi gjyqësor për t’u shqyrtuar kjo qështje juridike penale, si dhe të gjitha të drejtat 

tjera lidhur me shqyrtimin gjyqësor dhe i kanë propozuar gjykatës për aprovim të saj. 

 

Duke e vlersuar marrëveshjen për pranimin e fajsisë si dhe provave të pakontestueshme  që 

përmban akatakuza gjykata ka vërtetuar ketë gjendje faktike:  

 

-Se prej datës 15.01.2020 e ne vazhdimësi i pandehuri e ngacmon duke i përfshirë ne sjelljen të 

vëmendjes së vazhdueshme dhe të pa dëshirueshme përmes telefonit , duke i dërguar SMS me 

qellim te ngacmimit, frikësimit, lëndimit, dëmtimit te pasurisë apo vrasjes së përsonit tjetër, 

fëmijëve të tij familjes si dhe të afërmeve dhe atë të dëmtuarit G. S., me te cilat veprime tek i 

dëmtuari dhe familja e tij shkaton jo vetëm shqetësim te madh emocional, por i ve në frikë të 

arsyeshme nga ndonjë lëndim i rënd trupor apo edhe nga vdekja, me te cilat veprime të dëmtuarit 

dhe familjes së tij i ka shkaktuar frikë të arsyeshme, si dhe shqetësim te madh emocional. 

Gjendjen e tillë faktike gjykata e ka vërtetuar nga marrëveshja për pranim  të fajsisë si dhe nga 

provat dhe faktet  e pa kontestuara qe i përmban aktakuza , si deklarata e të akuzuarit të dhënë 

më dt. 12.02.2020  në prokurorinë e shtetit, procesverbalin e marrjës snë pyetje te viktimës G. S.  

të datës 15.01.2020 dhe dataës 20.01.2020 të dhëna  në stacionin policor në Suharekë, deklaratës 
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së dëshmitarit A. E. të dhënë në në polici e datës 22.1.2020, raporti fillestar i incidentit 2020-

GB-..., dt. 15.01.2020, raport i oficerit zyrtarit policor N. B.  dt. 15.01.2020, vërtetimi mbi 

sekuestrimin e përkohshëm të sendeve  një telefoni mobil s. ngjyrë e bardhë, nga stacioni policor 

në Suharekë  i dt. 10.02.2020., raporti i shpejtë i policisëstacioni policor në Suahrekë, dt 

15.01.2020, lista e dëshmive e drejtorisë e teknikës kriminalistike e dt.. 15.01.2020, deklarat e të 

akuzuarait dhenë në stacionin policor në Suharekë e dt. 10.02.2020, dokumentacioni përcjekkës 

i nxjerruar aga operatori i telefonisë mobile “vala” i mesazheve me antë cilave është kryer vepra penale 

e ngacmimit. 

  

 Nga veprimet e të akuzuarit, përmbushën të gjitha elementet e përgjithshme dhe të veçanat të 

ngacmimit për të cilin i akuzuari është shpallur fajtor dhe i është shqiptuar dënimi sikurse në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues me rastin e shqiptimit të dënimit ka vlerësuar se duhet të aprovohet 

rekomandimi i dënimit i paraqitur me marrëveshjen për pranimin e fajsisë ndaj të akuzuarit dhe 

të shqiptohet dënimi me kusht sikurse në dispozitiv të aktgjykimit, duke  vlerësuar si të drejtë 

dhe është në proporcion me peshën e veprës penale të kryer. 

 

  Gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata për të akuzuarin pati parasysh 

rrethanat e nenit 69,70 të të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074, andaj si 

rrethanë lehtësuese për të akuzuarin vlerësoj faktin se ka arritur marrëveshje për pranim të fajsisë, 

gjykatës i ka premtuar se në të ardhmen do të këtë kujdes dhe nuk do të përsërisë vepra të tilla, 

është pënduar për këtë vepër penale, se për herë të parë ka r’a ndesh me ligjin ka qenë 

bashkëpunues me gjykatën, ndërsa rrethanë rënduese gjykata nuk gjeti. 

 

  Gjithashtu gjyqtari vetëm gjykues vlerëson se me shqiptimin  e dënimit sikurse në dispozitivin 

e këtij aktgjykim, do të arrihet  edhe qëllimi i dënimit për veprën penale ngacmimi nga neni 182 

par. 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074 , me bindje se ky dënim është 

në përputhshmëri të plotë me shkallën e rrezikshmerisë shoqërore të veprës penale dhe 

përgjegjesisë penale të akuzuarit dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojnë 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 që të akuzuarit t’i shqiptohet dënimi plotësues duke i konfisuar i telefonit të markës 

mobil Samsung me nr. 044-...-... dhe me numer te IMEL:........../../../..../., pasi që gjykata ka 

vlerësuar se në bazë të nenit 92, te Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074 dhe 

nenit 115 par.2 nenpar 2.2 te , Kodit Procedurës Penal të Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-

123, pasi qe ështe mjet me ane te se ciles eshte kryer vepra penale dhe për të cilat ligji parasheh 

konfiskimin. 

  

 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në nenin 

450 parag.2 pika 2.6 dhe 3 të Kodit Procedurës Penal të Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-

123, ashtu që lartësia e paushallit gjyqësor në shumën prej 20 Euro u caktua duke pasur parasysh 

zgjatjen dhe ndërlikueshmërinë e procedurës penale si dhe gjëndjen finanaciare të akuzuarit, 

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

mbi kompenzimin e viktimave të krimit nr. 05/L-036. 
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Vendimin që i dëmtuarait lidhur me kërkesën pasurore juridike për kompenzimin e dëmit të 

shkaktuar me këtë vepër penale 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. 

 

 

Gjykata në bazë të neneve 247, 233 dhe 365 të Kodit Procedurës Penal të Republikës së Kosovës 

(KPPRK) 04/L-123 ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

    GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

                  Departamenti i përgjithshëm-Divizioni penal 

                            P.nr.  86/2020  datë  06.04.2020  

 

 

 

                                           G j y q t a r i  

Procesmbajtesja                                                                            Lavdim Bajraktari 

Njomza Shala 

____________                                                                              ________________ 

 

 

 

 


