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P.nr.100/2019
NË EMËR TË POPULLIT

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË GLLOGOC, Departamenti i
Përgjithshëm-gjyqtari i vetëm gjykues Shefqet Baleci, me pjesëmarrjen e procesmbajtëses
Elheme Kastrati, në çështjen penale kundër të pandehurve: A. dhe F.B., që të dy nga G., rruga
“B.M.” nr..., Komuna e G., i pandehuri A.B.për vepër penale Ngacmimi, të parashikuar nga
neni 186 par.1. lidhur me par.4. të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), kurse i
pandehuri F.B. për vepër penale Lajmërimi apo kallëzimi i rremë, të parashikuar nga neni 390
par.3. të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), sipas aktakuzës së Prokurorisë
Themelore në Prishtinë-Departamentit të Përgjithshëm PP.II.nr.6818/18, datë.25.02.2019, në
shqyrtimin gjyqësorë publik, të mbajtur me datë 08.11.2019, në prani të Prokurorit të Shtetit
Ilirjana Çollaku-Tafa, të dëmtuares K.Z.dhe të pandehurvet, me datë.08.11.2019, mori dhe
publikisht shpalli si dhe përpiloi këtë:

A K T GJ Y K I M

TË PANDEHURIT:
1.-A.B., i biri i Q. dhe i H., mbiemri i saj i vajzërisë H., data e lindjes..., në D., Komuna e V.,
tani e ka vendbanimin në G., rruga “B.M.” nr..., Komuna e G., me numër personal të
letërnjoftimit ..., ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, pa fëmijë, punon shofer i kamionit, i
gjendjës të mesme ekonomike, Shqiptar,shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i pagjykuar,
ndaj tij nuk zhvillohet një procedurë tjetër për ndonjë vepër penale.
2.-F.B., i biri i S. dhe i M., mbiemri i saj i vajzërisë H., data e lindjes..., në G., Komuna e G.,
ku edhe tani e ka vendbanimin rruga “B.M.” nr..., me numër personal të letërnjoftimit ...,
student në Fakultetin e Ingjinierisë Elektrike dhe Kompjuterike-Departamenti i Elektronikës, i
pamartuar, i gjendjës të mesme ekonomike, Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë
i pagjykuar, ndaj tij nuk zhvillohet një procedurë tjetër për ndonjë vepër penale.

JANË FAJTORË

SEPSE:
I.-I pandehuri A.B.: me anë të sjelljës së vëmendjës së vazhdueshme dhe të padëshirueshme,
me qëllim ngacmimi, frikësimi, posa e dëmtuara K.Z. ka dalë nga butiku ku punonte, për të
shkuar në shtëpi, në rrugën “F.dhe Xh.Ll.”, në G., Komuna e G., i pandehuri e ka përcjell gjatë
rrugës, ashtu që me dt.11.09.2018, rreth orës 18:30, i pandehuri e kishte ndalur veturën e tipit
“Opel Corsa”, me targa të regjistrimit ..., dhe ia kishte bërë me dorë që nënkuptonte hajde që
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ajo të shkoi tek vetura e tij, ndërsa me dt.15.09.2018, rreth orës 21:00, derisa e dëmtuara ishte
me shoqën e saj D.Xh., dhe në ato momente vetura e tipit “Opel Corsa”, me targa të
regjistrimit ..., që e drejtonte i pandehuri A., kishte ardhur prej se largu-nga ana e kundërt dhe
kishte ndalur veturën pak më largë shtepisë së saj, dhe kishte hapur derën ku edhe e kishte
thirrë me dorë, e dëmtuara kishte vazhduar rrugën më bindje se do të largohej, por i njëjti nuk
ishte larguar, atëherë e dëmtuara kishte vendosur, që të shkoi tek automjeti së bashku me
shoqën e saj D.,me të cilën ishte duke ecur, dhe të e pyes se çfar po donte, në atë moment i
pandehuri A. iu kishte thënë “a po vini me pi kafe”, e pastaj e dëmtuara e kishte thirrë policinë,
ndërsa i pandehuri A. e kishte ndezur veturën dhe ishte larguar, me ç’rast tek e dëmtuara ka
shkaktuar shqetësim të madh emocional,-
-me këtë ka kryer vepër penale Ngacmimi, të parashikuar nga neni 186 par.1. lidhur me
par.4. të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

II.-I pandehuri F.B.: me dt.05.10.2018, në Stacionin Policor në G., ka deklaruar rrejshëm,
duke pranuar veprën penale për të cilën ngarkohet axha i tij A.B., sipas dispozitivit të parë të
këtij aktgjykimi, edhe pse e ka ditur se vet nuk është kryerësi i veprës penale, mirëpo e ka
pranuar, për të e liruar nga përgjegjësia penale të pandehurin axhën e tij A.B.,-
-me këtë ka kryer vepër penale Lajmërimi apo kallëzimi i rremë, të parashikuar nga neni
390 par.3. të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Andaj gjykata në vështrim të neneve 4,7,17,21,41,46,49,50,51,52,73 dhe neneve 186 par.1.
lidhur me par.4. dhe 390 par.3. të Kodit Penal të Republikës së Kosovës si dhe neneve
360,361,365,450 par.3. dhe 463 par.2. të Kodit te Procedures Penale, iu shqiptonë:

I.-Të pandehurit A.B.:

DËNIM TË KUSHTËZUARME BURGË

Ashtu që gjykata të pandehurit ia cakton dënimin me burg në kohëzgjatje prej 3 (tre)
muaj, dhe në të njëjtën kohë urdhëron qe ky dënim me burgë të mos ekzekutohet nëse i
pandehuri në afat prej 1 (një) viti, nuk kryen vepër tjetër penale.

II.-Të pandehurit F.B.:

DËNIMME GJOBË

Në shumë prej 200 (dyqindë) €uro, të cilin detyrohet të e paguaj në afat prej 15 ditë, nga dita e
plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.
Nëse i pandehuri F.B. në afatin e caktuar nuk dëshironë ose nuk mund të paguajë gjobën,
gjykata mund të zëvendësojë dënimin me gjobë me dënim me burgë.Kur dënim me burgim
zëvendësohet me dënimin me gjobë, një ditë burgim llogaritet me njëzetë (20) Euro gjobë,kjo
mundesi e zëvendësimit është e bazuar në dispozitën e nenit 6 par.3.te KPRK-se.
Nëse i pandehuri F.B. në afatin e caktuar nuk dëshironë ose nuk mund të paguajë gjobën në
tërësi,gjykata do të zëvendësojë pjesën e mbetur të gjobës me dënim me burgim,siq parashihet
në paragrafin 3 të nenit 6 të KPRK-së.E nëse personi i dënuar e paguan pjesën e mbetur të
gjobës,ekzekutimi i dënimit ndërpritet.
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Nëse i pandehuri F.B. nuk dëshironë ose nuk mund të paguajë gjobën,gjykata
mundet,me pëlqimin e të pandehurit F.B.,në vend të shqiptimit të dënimit me burgë,të e
zëvendësojë dënimin me gjobë me urdhër për punë në dobi të përgjithshme.Urdhri për punë të
përgjithshme llogaritet ashtu që tetë (8) orë të punës në dobi të përgjithshme llogariten me
njëzetë (20) Euro gjobë,kjo mundësi e tillë e zëvendësimit është e bazuar në dispozitën e nenit
6 par.5. të KPRK-së,
Detyrohen të pandehurit që secili veç e veç në emër të paushallit gjyqësorë të paguajnë shumën
prej 40 €uro, këto në afat prej 15 ditë, nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nën
kanosjën e përmbarimit me dhunë.
Detyrohen të pandehurit që secili veç e veç, që për Programin për Kompensimin e Viktimave

të Krimit të paguajnë taksën në shumë prej 30 €uro, këtë në afat prej 15 ditë, nga dita e
plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nën kanosjen e përmbarimit me dhunë
E dëmtuara K.(S.)Z. nga G.,Komuna e G., për realizimin e kërkesës pasuroro juridike lidhur
me kompenzimin e demit të shkaktuar me këtë vepër penale udhëzohet në kontest civil.

A r s y e t i m

1-Pjesa hyrëse e arsyetimit të aktgjykimit:
Prokuroria Themelore në Prishtinë-Deparatamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën
PP.II.nr.6818/19, datë.25.02.2019, ka akuzuar të pandehurin A.B.për vepër penale Ngacmimi,
të parashikuar nga neni 186 par.1. lidhur me par.4. të Kodit Penal të Republikës së Kosovës
(KPRK), kurse të pandehurin F.B. për vepër penale Lajmërimi apo kallëzimi i rremë, të
parashikuar nga neni 390 par.3. të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), që të dy nga
G., rruga “B.M.” nr.75, Komuna e G.,

Gjykata ka caktuar shqyrtimin gjyqësor për dt.23.09.2019, ku ishin të pranishëm
Prokurori i Shtetit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm
Menduhi Kastrati, e dëmtuara, të pandehurit dhe dëshmitarja D.Xh.

Në fillim të shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari i ka udhëzuar të pandehurit për të drejtat e tyre,
ashtu siq e parashehë neni 323 të KPP-së.Të pandehurit kanë deklaruar se i kanë kuptuar
udhëzimet për të drejtat e tyre.
Shqyrtimi gjyqësor ka filluar me leximin e aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prishtinë-
Departamenti i Përgjithshëm, PP.II.nr.6818/19, datë.25.02.2019, nga Prokurori i Shtetit
Menduhi Kastrati, ashtu siq e parashehë neni 324 të KPP-së.Në bazë të nenit 325 të KPP-së,
pasi që gjyqtari është bindur se të pandehurit e kuptojnë aktakuzën, të pandehurve ua ka dhënë
mundësinë që të pranojnë ose të mos e pranojnë fajësinë.

Në bazë të nenit 326 par.1. të KPP-së, të pandehurit kanë deklaruar se nuk e pranojnë
fajësinë. Pasi që të pandehurit nuk e kanë pranuar fajësinë shqyrtimi gjyqësorë është vazhduar
me fjalën hyrëse të palëve.

Pas fjalës hyrëse është vazhduar me paraqitjën e provave, të propozuara nga Prokuroria,
ku janë ndëgjuar në cilësin e dëshmitares, e dëmtuara K.Z.dhe dëshmitarja D.Xh. Pas ndëgjimit
të këtyre dy dëshmitareve, sipas propozimit të pandehurit A.B., gjykata ka marr aktvendim, me
të cilin është miratuar propozimi i tij që të ftohet dhe të ndëgjohet në cilësinë e dëshmitares
P.B.-bashkëshortja e të pandehurit A.B., dhe shqyrtimi është shtyer për dt.07.11.2019.

Në shqyrtimin gjyqësor të caktuar për dt.07.11.2019, ishin të pranishëm Prokurori i
Shtetit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm Ilirjana Çollaku-
Tafa, e dëmtuara, të pandehurit dhe dëshmitarja P.B. Shqyrtimi gjyqësorë ka vazhduar me
ndëgjimin e dëshmitares P.B., dhe pas ndëgjimit të saj, mëtutje është vazhduar me marrjën ne
pyetje të të pandehurve, të cilët deklaruan se: nuk e kanë kryer këtë vepër penale.Pastaj i
pandehuri A.B.ka propozuar që si provë në procedurën e plotësimit të provave, të
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administrohet dokumentacioni mjekësor i nënës së tij të ndjerë H.B., për periudhën që ka
qëndruar në QKUK në Prishtiën-Klinika e Pulmolgjisë, për çka gjykata ka marr aktvendim dhe
e ka miratuar këtë propozim që ky dokumentacion mjekësor të administrohet si provë.Dhe
është obliguar i pandehuri që në afat prej 24 orëve të e sjellë këtë dokumentacion mjekësor.Dhe
shqyrtimi është shtyer për dt.08.11.2019.Ku në këtë shqyrtim është marr aktvendim dhe është
lexuar fletëlëshimi në emër të H.B., ku është mjekuar prej dt.11.09.2018 e deri më
datën.09.10.2018.

Gjykata duke u bazuar në nenin 329 par.4. të KPP-së,nuk e ka parë të arsyeshme që të
shqyrtoi prova te tjera,pasi që ka konsideruar se çështja penale është verifikuar drejtë dhe në
mënyrë të plotë.Pasi që nuk ka patur propozime të tjera të reja nga palët për plotësimin e
procedurës së provave gjyqtari ka konstatuar se procedura e provave ka përfunduar,pastaj
është dhënë fjala përfundimtare e palëve.

2.-Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësorë:
Prokurori i Shtetit të PTH-D.P.në Prishtinë Ilirjana Çollaku-Tafa, gjatë shqyrtimit
gjyqësorë dhe në fjalën e tij përfundimtare deklaroi se: mbetëm pranë aktakuzës së ushtruar në
këtë gjykatë, ndaj të pandehurve, për veprën penale që akuzohen, dhe në bazë të provave të
administruara, i propozoi gjykatës që të pandehurit të i shpallë fajtorë dhe të i dënoi sipas ligjit.

E dëmtuara K.Z., gjatë shqyrtimit gjyqësorë deklaroi se: këtu personi i pranishëm në
gjykatore, duke aluduar në të pandehurin A.B., është personi që më ka ngacmuar.Se dy javë
para datës 11.09.2018, e ka parë vetëm automjetin, ndërsa fytyrën nuk ka mundur të ia
identifikoi. Ndërsa rasti i dytë ishte me datë 11.09.2018, të cilin e deklaroi se kam parë prej së
largu dhe nuk kam mundur të e identifikoi komplet por vetëm veturën dhe një pjesë të
fytyrës.Ndërsa herën e tretë me datë 15.09.2018, deklaroi se e ka parë qartë se ka qenë A.B.

Ka deklaruar se me datën.11.09.2018, ka punuar deri pas orës 18:00 në butik, dhe
ngjarja ka ndodhur pas orës 18:00, në G., nuk ka vërejtur mirë pasi që shumë pak kishte pasur
ndriqim, në atë vend dhe e dëmtuara ka qenë në njëren anë të rrugës, ndërsa i pandehuri në
anën tjetër të rrugës, ky fytyrën ia ka parë vetëm pak, ku fytyra ka qenë e plotë dhe i moshuar.I
pandehuri vetëm e kishte ndalur veturën dhe ia kishte berë me dorë që nënkuptonte hajde, dhe
veprimi i tij duke berë me dorë nënkuptonte që i ka thenë të shkoi tek vetura e tij.
Se pasi që e ka parë herën e tretë, atëherë për rastin e dytë të dates.11.09.2018 ka qenë e sigurtë
se ishte i pandehuri A.B.
Për rastin e datës.15.09.2018, e dëmtuara ka deklaruar se, në atë vend ka patur ndriqim te
mjaftueshëm dhe ka mundur të e shohë mire, sepse kishte patur drita të ndezura të neonit, ku
ishte duke shkuar në shtëpi dhe afër shtëpisë së saj, ku ishte me shoqën e saj D.Xh., dhe
automjeti që e drejtonte i pandehuri A., kishte ardhur prej se largu-nga ana e kundërt dhe kishte
ndalur automjetin pak më largë shtepisë së saj, dhe kishte hapur derën ku edhe i kishte thirrë
me dorë qe të dyjat, ndërsa nuk e ka dëgjuar që kishte thenë diqka. E dëmtuara kishte vazhduar
rrugën dhe kishte marrë telefonin qe të bejë foto, por i pandehuri kishte qëndruar në të njëjtin
vend, ndërsa e dëmtuar kishte vazhduar më bindje se do të largohej, por i njëjti nuk ishte
larguar. E dëmtuara deklaroi se kishte vendosur, që të shkoi tek automjeti dhe të e pyes se çfar
po donte, dhe atë së bashku me D., dhe e kishin pyetur a mos po i njihte dhe çfar po donte. Në
atë moment pandehuri A. iu kishte thenë “a po vini me pi kafe”, e pastaj e dëmtuara kishte
ftuar policinë. Kur kishte komunikuar me të pandehurin, kishte qenë shumë afër veturës, më
pak se gjysmë metri dhe e ka parë qartë fytyrën e tij, sepse brenda në veturë ishte e ndezur drita
e automjetit. Pastaj e kishte thirrë policinë, dhe deri sa policia e kishin pyetur në cilin vend
ishte, i pandehuri A. e kishte ndezur veturën dhe ishte larguar.

E dëmtuara ka deklaraur se: i pandehuri F. nuk kishte mundësi të ishte, sepse është e
sigurtë se nuk ka qenë F.B., të cilin e njeh nga shkolla e mesme, dhe do ta kishte njohur shumë
lehtë, por deklaroi se e ka vërejtur mirë A. Në fjalën e saj hyrëse ka deklaruar se: i
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bashkangjitet ndjekjës penale dhe kërkon kompenzimin e dëmit të shkaktuar nga kjo vepër
penale.Në fjalën përfundimtare ka deklaraur se e përkarhë fjalën përfundimtare të Prokurorit të
Shtetit.

I pandehuri A.B., gjatë shqyrtimit gjyqësorë dhe në fjalën e tij përfundimtare deklaroi
se: nuk e ndien vetën fajtor, kërkoi nga gjykata që të e liroi nga përgjegjësia penale, sepse nuk
e ka kryer këtë vepër penale. Sepse me datën që përmendet në aktakuzë 15.09.2018, prej
ores 9-10, të mengjesit deri në ora 23 kur kishte ardhur në shtepi prej Prishtine, kishte qenë
në spital në Prishtinë, pasi që atë ditë nënën e kishte në spital, e cila tani i ka vdekur.Ndërsa
lidhur me datën.11.09.2018, se kinse rreth orës 18:30, të dëmtuaren e ka ngacmuar, nuk e ka
ngacmuar,se para këtyre rasteve nuk e ka njohur, e as takuar të dëmtuaren, as nuk e ka ditur se
kush është, sevëllau i saj i ka shkruar në telefon nga Gjermania, në telefonin e gruas së të
pandehurit P.B., dhe i ka thënë bashkëshortes së tij, pse po e pengoni motrën, ku kishte shkruar
për të pandehurin se jam duke e penguar motrën e tij, dhe a ka mundësi që të mos e pengoi
motrën, se A. po e thirr me pi kafe, se me datën që përmendet në aktakuzëka vozitur veturën
“Opel Astra” dhe “Opel Corsa”, vetura është në emër të bashkëshortes së tij dhe është poashtu
me tabela siq është përshkruar në aktakuzë.Se nuk është e vërtetë se të njejtën kinse e ka
përcjellë, se është ndalur afër saj dhe se kinse e ka ftuar të vije në veturë. Pastaj ka kontaktuar
me prindin e të dëmtuares, ku në prezencën e prindit e dëmtuara i kishte thënë “veç në koftë
edhe dikush si ti”, i ka thënë “se po më përngjanë”. Në Stacion Policorëdëshmitarja D. Xh. i
ka thënë, se poashtu “po përngjan, sikur të ishte ai”. Se D. kurr në jetë nuk e ka pa, vetëm atë
ditë në Stacion Policorë,se askush prej vëllezërve nuk përngjan në të pandehurin, vetëm një që
është jashtë vendi, pak përngjan. Se është e vërtetë se automjeti është i tij,por se si ka ardhur
deri të kjo, nuk e di, përveç nëse është montuar. Se me datën.15.11.2018, kishte qenë në spital
deri në ora 23, së bashku me të kishte qenë bashkëshortja e tij, motra dhe kunata M.B. Se kah
janë kthyer në pompën e derivateve “Shel” në K., rreth orës 22:30, kishin pi kafe, se aty ka
kamera, edhe në spital ka kamera.Ka edhe dëshmi kur e ka dërguar nënën në spital, ka edhe
dëshimitar nga G. që kaqëndruar deri në ora 22:30 atje.Ka deklaruar se asgjë të keqe nuk ka
patur me familjën e të dëmtuares e as të dëmtuaren.

I pandehuriF.B., gjatë shqyrtimit gjyqësorë dhe në fjalën e tij përfundimtare deklaroi
se: nuk e ndien vetën fajtor, kërkoi nga gjykata që të më liroi nga përgjegjësia penale, sepse
nuk e ka kryer këtë vepër penale për të cilën akuzohet, është e vërtetë se e ka ftuar për kafe të
dëmtuaren, e jo axha i tij A. Nuk e di arsyen pse ngarkohet agja i tij, kur ky e ka kryer këtë
vepër penale. Se njëhere e ka ftuar për kafe dhe njëherë i ka rënë burisë.Të dëmtuaren e ka
njohur më parë.Nuk e ka ditur ku ka punuar. Nuk ka biseduar me të dëmtuaren në ndonjë
lokal.

3.-Provat që janë administruar në shqyrtimin gjyqësor:
Në shqyrtim gjyqësorë janë administruar provat siq janë:deklarata e të dëmtuares K.Z.,

e ndëgjuar në cilësinë e dëshmitares, deklarata e dëshmitares D.Xh. dhe fletëlëshimi në emër të
H.B., ku është mjekuar prej dt.11.09.2018 e deri më datën.09.10.2018, në QKUK në Prishtiën-
Klinika e Pulmolgjisë

4.-Gjetjet e gjykatës lidhur me faktet:
Duke i vlersuar provat e nxjerrura në procedurë një nga një dhe në lidhjen e tyre të ndërsjelltë,
në bazë të nenit 7 par.1. dhe 361 të KPP-së, gjykata ka vertetuar këtë gjendje faktike.
Se, I.-i pandehuri A.B.: me anë të sjelljës së vëmendjës së vazhdueshme dhe të padëshirueshme,
me qëllim ngacmimi, frikësimi, posa e dëmtuara K.Z.ka dalë nga butiku ku punonte, për të
shkuar në shtëpi, në rrugën “F. dhe Xh.Ll.”, në G., Komuna e G., i pandehuri e ka përcjell gjatë
rrugës, ashtu që me dt.11.09.2018, rreth orës 18:30, i pandehuri e kishte ndalur veturën e tipit
“Opel Corsa”, me targa të regjistrimit ..., dhe ia kishte bërë me dorë që nënkuptonte hajde që
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ajo të shkoi tek vetura e tij, ndërsa me dt.15.09.2018, rreth orës 21:00, derisa e dëmtuara ishte
me shoqën e saj D.Xh., dhe në ato momente vetura e tipit “Opel Corsa”, me targa të
regjistrimit ..., që e drejtonte i pandehuri A., kishte ardhur prej se largu-nga ana e kundërt dhe
kishte ndalur veturën pak më largë shtepisë së saj, dhe kishte hapur derën ku edhe e kishte
thirrë me dorë, e dëmtuara kishte vazhduar rrugën më bindje se do të largohej, por i njëjti nuk
ishte larguar, atëherë e dëmtuara kishte vendosur, që të shkoi tek automjeti së bashku me
shoqën e saj D.,me të cilën ishte duke ecur, dhe të e pyes se çfar po donte, në atë moment i
pandehuri A. iu kishte thënë “a po vini me pi kafe”, e pastaj e dëmtuara e kishte thirrë policinë,
ndërsa i pandehuri A. e kishte ndezur veturën dhe ishte larguar, me ç’rast tek e dëmtuara ka
shkaktuar shqetësim të madh emocional,me këtë ka kryer vepër penale Ngacmimi, të
parashikuar nga neni 186 par.1. lidhur me par.4. të Kodit Penal të Republikës së Kosovës
(KPRK).
II.-I pandehuri F.B.: me dt.05.10.2018, në Stacionin Policor në Gllogoc, ka deklaruar rrejshëm,
duke pranuar veprën penale për të cilën ngarkohet axha i tij A.B., sipas dispozitivit të parë të
këtij aktgjykimi, edhe pse e ka ditur se vet nuk është kryerësi i veprës penale, mirëpo e ka
pranuar, për të e liruar nga përgjegjësia penale të pandehurin axhën e tij A.B.,me këtë ka kryer
vepër penale Lajmërimi apo kallëzimi i rremë, të parashikuar nga neni 390 par.3. të Kodit
Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).
Gjendjën e ketillë faktike gjykata e ka vertetuar nga: deklarata e të dëmtuares K.Z., e ndëgjuar
në cilësinë e dëshmitares dhe nga deklarata e dëshmitares D.Xh.
Nga deklarata e të dëmtuares K.. e ndëgjuar në cilësinë e dëshmitares, gjykatavërtetoi se:
kryes të veprave penale janë të pandehurit A.B.dhe F.B., për veprat penale për të cilat
ngarkohen.Ashtu që i pandehuri A.B., me anë të sjelljës së vëmendjës së vazhdueshme dhe të
padëshirueshme, me qëllim ngacmimi, frikësimi, posa e dëmtuara K.Z.ka dalë nga butiku ku
punonte, për të shkuar në shtëpi, në rrugën “F.dhe Xh.Ll.”, në G., Komuna e Gllogocit, i
pandehuri e ka përcjell gjatë rrugës, ashtu që me dt.11.09.2018, rreth orës 18:30, i pandehuri e
kishte ndalur veturën e tipit “Opel Corsa”, me targa të regjistrimit ..., dhe ia kishte bërë me
dorë që nënkuptonte hajde që ajo të shkoi tek vetura e tij, ndërsa me dt.15.09.2018, rreth orës
21:00, derisa e dëmtuara ishte me shoqën e saj D.Xh., dhe në ato momente vetura e tipit “Opel
Corsa”, me targa të regjistrimit ..., që e drejtonte i pandehuri A., kishte ardhur prej se largu-nga
ana e kundërt dhe kishte ndalur veturën pak më largë shtepisë së saj, dhe kishte hapur derën ku
edhe e kishte thirrë me dorë, e dëmtuara kishte vazhduar rrugën më bindje se do të largohej,
por i njëjti nuk ishte larguar, atëherë e dëmtuara kishte vendosur, që të shkoi tek automjeti së
bashku me shoqën e saj D.,me të cilën ishte duke ecur, dhe të e pyes se çfar po donte, në atë
moment i pandehuri A. iu kishte thënë “a po vini me pi kafe”, e pastaj e dëmtuara e kishte
thirrë policinë, ndërsa i pandehuri A. e kishte ndezur veturën dhe ishte larguar, me ç’rast tek e
dëmtuara ka shkaktuar shqetësim të madh emocional.Ndërsa për të pandehurin F.B.,ka
deklaruar se nuk kishte mundësi të ishte ai, sepse është e sigurtë se nuk ka qenë F.B., të cilin e
njeh nga shkolla e mesme, dhe do ta kishte njohur shumë lehtë, por deklaroi se e ka vërejtur
mirë A.
Nga deklarata e të dëshmitares D.Xh., gjykatavërtetoi se: ka qenë me K. me dt.15.09.2018,
dhe porsa ka parë veturën K. i kishte thënë se ja ky është ai i cili po më ngacmon, ka ardhur
vetura dhe është ndalur, është shumë e sigurtë se ka qenë me veturë atë mbrëmje i pandehuri A.
Se e ka parë fytyrën e A. pasi që ishin shumë afër veturës, pasi që kishte hapur dritarën deri në
gjysmë dhe e ka vërejtur qartë se ishte fytyra e A. të cilin e ka dalluar mirë. Se edhe më parë ka
qenë e informuar nga K. se ka qenë e ngacmuar pasi që edhe punojnë bashkë e edhe janë fqinjë
ku banojnë. Se të pandehurin A. më parë nuk e ka njohur, ndërsa F. disa herë e ka parë sepse ka
qenë në butik ku punojnë.Ka deklaruar është e sigurtë se ka qenë A., ndërsa 100 % është e
sigurtë se nuk ka qenë F. Me familjët e te pandehurve nuk ka patur raporte të mira apo të këqija,
se nuk është e shtytur për kurrfarë qellimi apo përfitimi.
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Nisur nga këto fakte dhe prova të vërtetuara në procedurë, në veprimet e të pandehurve,
përmbushen të gjitha elementet qenësore të veprave penale për të cilat janë shpallur fajtorë, të
cilat i kanë kryer me dashje direkte, me çka e kanë dëshiruar kryerjën e këtyre veprave penale.
Të pandehurit i kanë kryer këto vepra penale,sepse në bazë të nenit 7 të KPRK-së,këto vepra
penalë janë vepra të kundërligjshme e të cilat janë të përcaktuara me ligj si vepra penale, tiparët
e së cilave janë të përcaktuara me ligj dhe për të cilat me ligj është përcaktuar sanksioni penal
ose masa e trajtimit të detyrueshëm.

Për këto vepra penale janë shpallur fajtorë,sepse në përputhje me nenin 17 par.1.të
KPRK-së thuhet se”kryesi i veprës penale është penalisht përgjegjës nëse është mendërisht i
aftë dhe veprën penale e ka kryer me dashje apo nga pakujdesia”.Në rastin konkret të
pandehurit këto vepra penale i kanë kryer me dashje direkte sipas nenit 21 par.2. të KPRK-
së,ku është paraparë sanksioni penal.

4.a. Gjetjet e gjykatës lidhur me faktet jokontestuese:
Nuk është kontestuese se posa e dëmtuara K.Z.ka dalë nga butiku ku punonte, për të shkuar në
shtëpi, në rrugën “F. dhe Xh.Ll.”, në G., Komuna e G., dhe atë me dt.11.09.2018, rreth orës
18:30, të ishte ndalur vetura e tipit “Opel Corsa”, me targa të regjistrimit ..., të i ishte bërë me
dorë që nënkuptonte hajde që ajo të shkoi tek vetura, dhe me dt.15.09.2018, rreth orës 21:00,
derisa e dëmtuara ishte me shoqën e saj D.Xh., të ishte ndalur vetura e tipit “Opel Corsa”, me
targa të regjistrimit ..., ku i ishte thënë “a po vini me pi kafe”,

4.b. Gjetjet e gjykatës lidhur me faktet kontestuese:
Është kontestuese se e dëmtuara K.Z.deklaroi, se për dt.11.09.2018, rreth orës 18:30, se
personi që kishte ndalur vetura e tipit “Opel Corsa”, me targa të regjistrimit ..., dhe që ia kishte
bërë me dorë që nënkuptonte hajde që ajo të shkoi tek vetura, ishte i pandehuri A.B. Poashtu
edhe me dt.15.09.2018, rreth orës 21:00, derisa e dëmtuara ishte me shoqën e saj D.Xh., të
ishte ndalur vetura e tipit “Opel Corsa”, me targa të regjistrimit ..., ku i ishte thënë “a po vini
me pi kafe”,edhe e dëmtuara dhe dëshmitarja D.Xh. deklarojnë, se ishte i pandehuri A.B.
Ndërsa i pandehuri A.B.deklaroi se nuk ka qenë ai personi që ishte ndalur në të dy rastet me
veturën e lartëpërshkruar, se me dt.15.09.29018 në kohën që përmende ka qenë në QKUK në
Prishtiën të nëna e tij tani e ndjerë, në vizitë.Kurse i pandehuri F.B. deklaroi se, ku është ai
personi që ishte me veturë.

4.b.1. Si i ka zgjedhur gjykata faktet kontestuese:
Gjykata faktet kontestuese i ka zgjedhur me ndëgjimin e të dëmtuares K.Z., e ndëgjuar

në cilësinë e dëshmitares dhe me ndëgjimin e dëshmitares D.Xh.

5.-Vlerësimi i provave nga ana e gjykatës:
Gjykata mbrojtjën e të pandehurve, e ka vlerësuar,duke e hudhur poshte si të pabazuar

dhe në kundërshtim me provat e nxjerrura si materialo-juridike ashtu edhe formalo-
juridike.Dhe se nuk e kanë kryer këto vepra penale,të pandehurit nuk kanë ofruar asnjë provë
qenësore.Në këtë çështje penale gjykata, aktgjykimin e bazoi në: deklaratën e të dëmtuares
K.Z., e ndëgjuar në cilësinë e dëshmitares dhe me ndëgjimin e dëshmitares D.Xh., të cilave ua
fali besimin e plotë, sepse ishin të qëndrueshme, të besueshme, bindëse dhe jo kundërthënëse.

Andaj gjykata mbrojtjën e të pandehurve ku deklarojnë se këto vepra penale nuk i kanë
kryer, e konsideron se si mbrojtja materialo-juridike ashtu edhe ajo formalo-juridike, është
dhënë më qëllim të shmangies nga përgjegjësia penalo-juridike nga ana e tyre, kjo nga fakti se
gjykata nga dëshmia e dëshmitareve të lartëtheksuara, në mënyrë të qartë dhe bindëse vërtetoi,
se të pandehurit kanë kryer veprën penale që iu vëhet në barrë sipas aktakuzës.Andaj nga të
gjitha këto të lartëtheksuara, gjykata konstaton se kështu të pandehurit kanë deklaruar që të i
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ikin përgjegjësisë penale, sepse me asnjë provë qenësore nuk munden të e argumentojnë se nuk
e kanë kryer veprën penale, ndërsa Prokuroria me provat e ofruara e bindi gjykatën për
bazueshmërinë e aktakuzës se të pandehurit i kanë kryer këto vepra penale.
Deklarata e të dëmtuares K.Z.dhe dëshmitares janë shumë të besueshme dhe bindëse, sepse i
pandehuri A.B. ka deklaruar se me të dëmtuaren, familjën e saj dhe dëshmitaren D.Xh., para
këtij rasti asgjë të keqe nuk kanë patuar.Andaj dëshmitarja-e dëmtuara si dhe dëshmitarja
D.Xh.kanë treguar vetëm të vërtetën, nuk kanë patur asnjë arsye që të i ngarkojë pa bazë të
pandehurit.
Gjykata ka analizuar edhe deklaratën e dëshmitares P.B., për të vërtetuar alibinë e të pandehurit
A.B., por gjeti se kjo deklaratë nuk është e besueshme duke pasur për bazë raportet e tyre
bashkëshortore dhe se nuk ka mbështetje në prova të tjera më të cilat do të vërtetohej alibia e të
pandehurit për datën.15.11.2019 dhe kohën rreth orës 21:00, se ka qenë në QKUK në Prishtiën,
e jo në Gllogoc..
Gjykata ka analizuar edhefletëlëshimi në emër të H.B.-nëna e të pandehurit A.B., ku është
mjekuar prej dt.11.09.2018 e deri më datën.09.10.2018, në QKUK në Prishtiën-Klinika e
Pulmolgjisë, dhe gjeti se kjo provë nuk mundë të vërtetoj alibinë e të pandehurit për
datën.15.11.2019 dhe kohën rreth orës 21:00, se ka qenë në QKUK në Prishtinë.

Gjykata ka analizuar edhe pretendimin e Prokurorisë në aktakuzë se “….dhe një herë dy
javë para këtyre datave”, ka ngacmuar të dëmtuaren, por gjykata duke u bazuar në dëshminë e
të dëmtuarës e cila ka deklaruar se “dy javë para datës 11.09.2018, e ka parë vetëm automjetin,
ndërsa fytyrën nuk ka mundur të ia identifikoi”, me këtë dëshmi nuk gjeti prova se i pandehuri
edhe një herë para datave 11.09.2018 dhe 15.09.2018 kishte ngacmuar të dëmtuaren.E për këtë
nga Prokuroria, të tjera prova nuk janë ofruar për të mbështetur këtë pretendim të
lartëpërshkruar.

5.a.-Pretendimet e Prokurorisë si në aktakuzë:
Prokurori i Shtetit të PTH-D.P.në Prishtinë Ilirjana Çollaku-Tafa, gjatë shqyrtimit

gjyqësorë dhe në fjalën e tij përfundimtare deklaroi se: mbetëm pranë aktakuzës së ushtruar në
këtë gjykatë, ndaj të pandehurve, për veprën penale që akuzohen, dhe në bazë të provave të
administruara, i propozoi gjykatës që të pandehurit të i shpallë fajtorë dhe të i dënoi sipas ligjit.

6.-Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe masën e dënimit:
Gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata për të pandehurin A.B.pati parasysh
të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese në kuptim të nenit 73 të KPRK-së, andaj si rrethanë
lehtësuese për të pandehurin merr faktin se nuk ka të dhëna se më parë ka qenë i gjykuar, se
nuk ka të dhëna se ndaj tij zhvillohet ndonjë procedurë tjetër penale, i martuar, kryefamiljar
dhe mbajtës i familjës, ndërsa rrethana rënduese gjeti se kemi shkallë të lartë të dashjës nga ana
e të pandehurit gjatë kryerjës së kësaj vepre penale.Andaj edhe pse për vepër penale Ngacmimi,
të parashikuar nga neni 186 par.1. lidhur me par.4. të Kodit Penal të Republikës së Kosovës
(KPRK), është i paraparë dënimi me gjobë ose me burgim deri në tre vite, të njëjtit ia shqiptoi
dënimin me kushtë,duke vlerësuar se tërheqja e vërejtjës me kërcënimin e dënimit është e
nevojshme të ndalojë që kryesi të mos kryej vepër penale,duke u bazuar në nenin 47 të KPRK-
së,duke ia caktuar denimin me burgë në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj,dhe në të njëjtën kohë
urdhëroi që ky dënim me burgë të mos ekzekutohet nëse i pandehuri në afat prej 1 (një)
viti,nuk kryen vepër tjetër penale,me bindjen se dënimi me burgë i kushtëzuar është në
përputhshmeri të plotë me shkallën e rrezikshmerisë shoqërore të veprës penale dhe
përgjegjësin penale të të pandehurit dhe se i njëjti denim do të ndikoi që të parandaloi të
pandehurin nga kryerja e veprave penale në të ardhmën dhe të bëjë rehabilitimin e tij si dhe të
parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale, të bëjë kompensimin e të dëmtuares
për dëmet e shkaktuara nga vepra penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën
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penale,ngritjën e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit,çka është edhe
qëllimi i tij i paraparë me nenin 41 të KPRK-së.
Gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata për të pandehurin F.B., pati parasysh
të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese në kuptim të nenit 73 të KPRK-së, andaj si rrethanë
lehtësuese për të pandehurin merr faktin se nuk ka të dhëna se më parë ka qenë i gjykuar, se
nuk ka të dhëna se ndaj tij zhvillohet ndonjë procedurë tjetër penale, se është student dhe
madhor i ri-ende pa i mbushur 21 vite moshë, ndërsa rrethana rënduese gjeti se kemi shkallë të
lartë të dashjës nga ana e të pandehurit gjatë kryerjës së kësaj vepre penale dhe këmbëngulësin
në kryerjën e veprës penale.Andaj edhe pse për veprën penale Lajmërimi apo kallëzimi i rremë,
të parashikuar nga neni 390 par.3. të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), është i
paraparë dënimi me gjobë ose me burgim deri në tre muaj, të njëjtit ia shqiptoi dënimin me
gjobë në shumë prej 200 (dyqindë) €uro, me bindjën se dënimi me gjobë është në
përputhshmëri të plotë me shkallën e rrezikshmerisë shoqërore të veprës penale dhe
përgjegjësin penale të të pandehurit dhe se i njëjti dënim do të ndikoi që të parandaloi të
pandehurin nga kryerja e veprave penale në të ardhmën dhe të bëjë rehabilitimin e tij si dhe të
parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale, të bëjë kompensimin e të dëmtuares
për dëmet e shkaktuara nga kjo vepër penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën
penale,ngritjën e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit,çka është edhe
qëllimi i tij i paraparë me nenin 41 të KPRK-së.

7.-Arsyet lidhur me vendimin për paushallin gjyqësorë:
Vendimin mbi paushallin gjyqësorë, gjykata e bazoi në kuptim të nenit 450 par.3. të KPP-së,
ashtu që lartësia e paushallit gjyqësorë në shumë prej 40 € për të dy të pandehurit u caktua
duke pasur parasysh zgjatjën dhe ndërlikueshmërin e procedurës penale si dhe gjendjën
financiare të të pandehurve.

8.-Arsyet lidhur me vendimin për taksën gjyqësorë:
Vendimin që të detyrohen të pandehurit që secili veç e veç, që për Programin për
Kompensimin e Viktimave të Krimit të paguajnë taksën në shumë prej 30 €, gjykata e bazoi në
nenin 39 par.3. nënpar.3.1. të Ligjit nr.05/L-036 për Kompenzimin e Viktimave të Krimit (ku
është paraparë se gjyqtarët me rastin e shqiptimit të sanksioneve penale për veprat penale të
përcaktuar në nënparagafët 3.1. dhe 3.2. të këtij paragrafi caktojnë edhe taksat për
kompensimin e viktimave si në vijim:për veprat penale që gjykohen nga Departamenti i
Përgjithshëm i Gjykatës Themelore në shumë prej tredhjetë (30) €), i cili ligj me
datën.28.05.2015 ka hyrë në fuqi, e për të cilin Gjykata Supreme e Kosovës me Qarkoren
nr.35/2018,të dt.30.01.2018,për zbatimin e të Ligjit nr.05/L-036 për Kompenzimin e Viktimave
të Krimit ka kërkuar nga gjykatat që të zbatojnë këtë dispozitë ligjore për të e paguar taksën e
lartëtheksuar.

9.-Arsyet lidhur me kërkesën pasuroro juridike:
Vendimin që të dëmtuaren K.(S.)Z. nga G.,Komuna e G., lidhur me realizimin e kërkesës
pasuroro juridike për kompenzimin e dëmit të shkaktuar me këtë vepër penale, të e udhëzoi në
kontest civil,gjykata e bazoi në nenin 463 par.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 e lartëtheksuara është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË-DEGA NË GLLOGOC
DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM

P. nr.100/2019, datë:08.11.2019
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Procesmbajtësja Gj y q t a r i
Elheme Kastrati Shefqet Baleci

KËSHILLË JURIDIKE:Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në
Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e
pranimit të tij. Ankesa dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe
gjykatën.
Në bazë të nenit 380 par.2. të KPP-së,ankesa e personit të autorizuar e paraqitur brenda afatit të
caktuar si më lartë, e pezullon ekzekutimin e aktgjykimit.


