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 P.nr.503/2019 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË - DEGA PODUJEVË, Departamenti i 

Përgjithshëm - Divizioni Penal, me gjyqtarin e vetëm gjykues Minir Hoti dhe sekretaren 

juridike Fatmire Podvorica, në çështjen penale kundër të akuzuarit O. J. nga Podujeva, rruga 

“Dr.B. K.”, për shkak të veprës penale Ngacmimi nga neni 186 par. 1 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë–Departamenti i Përgjithshëm, 

PP/II.nr.1667/2019 datë 30.10.2019, duke vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorit të Shtetit 

për dhënien e Urdhrit Ndëshkimor, jashtë seancës së shqyrtimit gjyqësor, më datë 03.01.2020 

mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

URDHËR NDËSHKIMOR 

 

I akuzuari:  

O. J., nga i ati A. dhe nënës Sh. e vajzërisë H. i lindur më datë ....., në fshatin D. e P., komuna e 

Podujevës, me vendbanim në rrugën “Dr.B. K.”, me numër personal të identifikimit:....., 

Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse, 

Prej dt.22.03.2019 rreth orës 12:00 në Podujevë në sheshin “ A. A. “ që gjendet në rrugën       “ 

Z. P. “ deri sa i dëmtuari N. R. ishte me kolegët e tij F. G.(kryetar i K. – P. ), A. M. ( Zyrtar i 

A.), A. A. ( zyrtar komunal)  duke dalë për drekë posa kanë arritur në shesh ka dëgjuar disa 

britma të ndryshme dhe fyerje e kërcënime drejtuar ndaj tij nga  personi O. J. ish drejtor i Q.. në 

Podujevë, i cili ka tentuar ta sulmon edhe fizikisht dhe ta godet por e kanë ndaluar kolegët që 

ishin me të si dhe disa persona të tjerë – shitës ambulantë të flamujve në shesh, pastaj i pandehuri 

më dt.../../.2019 rreth orës 08:55 min e kishte kontaktuar përmes telefonit të dëmtuarin ku pas 

prezantimit i ishte drejtuar me fjalët “a unë për ty jam gomar a “ ku i dëmtuari ja mbyll telefonin 

pa ju përgjigjur dhe kështu vazhdon edhe më dt. ../../.2019 nga ora 10:00 gjerë në ora 11:30 deri 

sa i dëmtuari kishte qenë në aktivitetin e organizuar nga Komuna e Podujevës me moton “ Me 

biçikleta në Pranverë “ e ka vërejtur të pandehurin që ishte duke e përcjellur në një distancë 5 

deri në 10 metra çdo lëvizje të tij dhe atë gjoja se e përdorte telefonin por shikimin e kishte në 

drejtim të të dëmtuarit dhe kështu i pandehuri O. J. e ka përfshirë të dëmtuarin N. R. në një sjellje 

të vëmendjes së vazhdueshme dhe të padëshirueshme, duke e mbajtur nën vëzhgim dhe atë me 
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qëllim të ngacmimit, frikësimit, lëndimit dhe me këto veprime e vë të dëmtuarin nën frikë të 

arsyeshme ose nën shqetësim të madh emocional për të realizuar pretendimet e tij rreth punësimit 

të vajzës së tij në Shkollën e M. T. në Podujevë,  

 

- Me këtë ka kryer veprën penale Ngacmimi  nga neni 186 par. 1 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në bazë të nenit 4, 7, 17, 41, 42, 43, 46, dhe 73 të KPRK-së, si dhe në bazë të 

nenit 360, 365,  450, 453, 463, 493 dhe 495 të KPPRK-së, e  

 

 

GJ  Y  K  O  N 

  

Me dënim me gjobë, në shumën prej 100 (njëqind /euro), të cilin dënim i akuzuari është i 

detyruar ta paguajë brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund të paguaj gjobën brenda afatit prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit, atëherë Gjykata do të veproj në bazë të nenit 43 të KPRK-së, 

t’ia zëvendësoj dënimin me gjobë me dënim me burgim, duke ia llogaritur një (1) ditë burgim, 

me njëzet (20) Euro të gjobës.   

  

Detyrohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve të procedurës penale, në emër të paushallit 

gjyqësor të paguaj shumën prej 20 €uro, ndërsa në emër të kompensimit të viktimave të paguaj 

shumën prej 30 €uro, brenda afatit prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

I dëmtuari: N. (Z.) R., me vendbanim në rr. “N. D.” nr..., Komuna e Podujevës, për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike, udhëzohet në kontest civil.  

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, ka paraqitur aktakuzë me 

kërkesë për shqiptimin e Urdhrit Ndëshkimor, PP/II.nr.1667/2019 datë 30.10.2019, kundër të 

akuzuarit O. J. nga Podujeva, rruga “Dr.B. K.”, për shkak të veprës penale Ngacmimi nga neni 

186 par. 1 të KPRK-së. 

 

Sipas nenit 495 dhe nenit 493 par. 1  të KPPRK-së, për veprat penale për të cilat parashikohet 

dënimi me gjobë ose burgim deri në tri (3) vjet, dhe ka prova të besueshme se vërtetë i akuzuari 

e ka kryer veprën penale, në kërkesë të Prokuroritë të Shtetit në aktakuzë, gjykata mund ta 

aprovoj kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimor pa e mbajtur shqyrtimin gjyqësor dhe të 

akuzuarit t’ia shqiptoj dënimin e propozuar si në kërkesë. 

 

Sipas nenit 186 par. 1 të KPRK-së, për këtë vepër penale është paraparë dënim me gjobë ose 

dënim me burgim deri në 3 (tre) vite. Po ashtu, Prokurori i Shtetit, kërkesës për dhënien e urdhrit 

ndëshkimor, i ka bashkangjitur edhe prova të besueshme, nga të cilat prova rezulton se i akuzuari 

vërtetë e ka kryer veprën penale si në aktakuzë. 

            

Gjyqtari i vetëm gjykues, pas shqyrtimit paraprak të shkresave të lëndës dhe bazuar në provat të 

cilat gjenden në shkresat e lëndës, kallzimi penal me numër të rastit 2019-AF-0219 i datës 

25.03.2019, deklarata e të dëmtuarit dhe të akuzuarit dhënë në polici, si dhe shkresat tjera të cilat 

gjinden në shkresat e lëndës, duke e aprovuar kërkesën e Prokurorit të Shtetit për dhënien e 
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urdhrit ndëshkimor pa e mbajtur shqyrtimin gjyqësor, vlerësoi se janë plotësuar kushtet ligjore 

nga neni 495 të KPPRK-së dhe të akuzuarit ia shqiptoj dënimin me gjobë, si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat e parapara me nenin 73 të KPRK-së, prandaj ka 

shqiptuar dënimin si në dispozitiv të aktgjykimit-urdhrit ndëshkimor, me bindje se ky dënim 

është adekuat me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer penale dhe shkallën e 

përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe se me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit i 

paraparë me nenin 41 të KPRK-së, që të parandaloj kryerësin nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen dhe të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprave të tilla penale. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues me rastin e shqyrtimit paraprak të çështjes penale konform nenit 495 të 

KPPRK-së, gjeti se janë plotësuar kushtet nga neni 493 të KPPRK-së, dhe konform nenit 495 

par.1, 2 dhe 3 të KPPRK-së, mori vendim që ta pranoi kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimor 

si në dispozitiv. 

 

Mundësia e zëvendësimit të dënimit me gjobë në dënim me burgim është marrë në kuptim të 

nenit 43 të KPRK-së. 

 
Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor u morr në bazë të nenit 450 par. 1 

dhe 2 pika 2.1 dhe 2.6 lidhur me nenin 453 par.1 të KPPRK-së dhe vendimi në emër të kompensimit të 

viktimave të krimit është marrë, konform nenit 39 par.3 nënpar 3.1 të Ligjit nr.05/L-036 për Kompensimin 

e Viktimave të Krimit. 

 

Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike në kontest 

civil, është marrë në bazë të nenit 463 par. 2 të KPPRK-së. 

 

Nga sa u tha më lart, e në bazë të nenit 495 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË - DEGA PODUJEVË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Penal 

P.nr. 503/2019, dt. 03.01.2020 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues 

                                                                                                                     Minir Hoti 

 

 

 

Këshilla juridike :                                                                                               

Kundër këtij Aktgjykimi mund të ushtrohet                                                       

kundërshtim në afat prej 8 ditësh prej ditës  

së marrjes së një kopje të këtij Aktgjykimi  

kësaj gjykate. Pas kalimit të afatit për kundërshtim  

urdhri ndëshkimor merë formën e prerë. 

 


