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Numri i lëndës: 2020:112057 

Datë: 29.09.2020 

Numri i dokumentit:     01148020 

 

P.nr.1614/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINE DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL me gjyqtaren e vetme gjykuese Lumnije Krasniqi, me bashkëpunëtoren 

profesionale Dafina Ymeri, në çështjen penale kundër të akuzuarit I.R. , për shkak të veprës 

penale Ngacmimi, në vëzhdimësi, nga neni 182 par.1, lidhur me nenin 77 par.1 të KPRK-së, i 

akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm 

PP.II.nr.3603/20, të dt.09.09.2020, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit fillestar publik, në të 

cilën kanë marrë pjesë prokurori i shtetit Bekim Kodraliu dhe i akuzuari I.R. , si dhe mbrojtësja 

e tijj av.D.L., sipas detyrës zyrtare, më datë 15.09.2020, mori dhe të njëjtën ditë shpalli 

publikisht, ndërsa më datë 29.09.2020 përpiloi, këtë:  

 

A K T G J Y K I M 
I akuzuar:  

 

I.R. , nga i ati I., dhe nënës R., e vajzërisë A., i lindur me (data e lindjes...), në fshatin G.-K.P. 

ku edhe jeton, ka të kryer shkollën e mesme, i papunë, i pamartuar, ka shkëputur bashkëjetesën, 

baba i dy fëmijëve, baba i dy fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, gjendej në paraburgim nga data 09.09.2020 deri me datë 15.09.2020. 

 

ËSHTË FAJTOR 

Sepse: 

 

Nga data 20.06.2020, e deri me datë 16.08.2020, në kohë të ndryshme, i pandehuri në 

vazhdimësi dhe me qëllim të ngacmimit, frikësimit dhe lëndimit është përfshirë në sjellje të 

vëmendjes së vazhdueshme dhe të padëshirueshme ndaj të dëmtuarës M.I. dhe djalit të saj  

L.B. në atë mënyrë që nga numri i tij i telefonit ..., i pandehuri i ka dërguar foto dhe sms të 

dëmtuarës duke i thënë, ndër të tjerash ‘’se ti je gruaja ime, jam në gjendje me vdek për ty’’, 

‘’o un u tranova lujta pi menve, pasha at fëmi që i ki shkrim diqka’’, duke vazhduar me 

dërgimin e sms-ve të tjerë përkundër faktit se i njejtit edhe pse ishte ndaluar nga Policia me 

dt.14.07.2020 dhe 15.08.2020i është tërhequr vërejtja të mos e shqetësoj me të dëmtuarën, i 

pandehuri megjithatë ka vazhduar t’i dërgoj sms-a të dëmtuarës dhe atë me datë 16.08.2020 i 

shkruan, ‘’me ardh te banesa a ma qet një kafe në tas’’ , pastaj ‘’a bon me ardh vetëm me të pa 

nga larg’’, ndërsa djalit të saj L.B. në vazhdimësi dërgon sms-a dhe foto me dt.12,13,14 dhe 
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15.08.2020, çka tek e dëmtuara ka shkaktuar ndjenjën e frikës dhe shqetësimit të madh 

emocional, 

 

- me këtë ka kryer veprën penale Ngacmimi, në vazhdimësi, nga neni 182 par.1, lidhur me 

nenin 77 par.1 të KPRK-së, 

 

Prandaj, kjo Gjykatë, në bazë të nenit 4, 7, 17, 38, 46, 47, 48, 49 dhe 69 të KPRK-së, dhe nenit 

245, 359, 361, 365, 366, 453 dhe 463 të KPPRK-së, i shqipton :  

 

DËNIM ME KUSHT  

Me të cilin i vërteton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse nuk kryen vepër tjetër penale për kohën e verifikimit në kohëzgjatje prej 2 

(dy) viteve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të cilën do ti llogaritet edhe koha 

e koha e kaluar në paraburgim do t’i llogaritet nga data 09.09.2020 deri me datën 15.09.2020. 

Obligohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe në emër të paushallit 

gjyqësorë të paguaj shumën prej 50.00 (pesëdhjetë) euro, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

E dëmtuara M.I., ka heq dorë nga e drejta për realizimin e kërkesës pasurore juridike.  

 

Ndaj të pandehurit ndërprehet masa e paraburgimit, ndërsa me aktvendim të veçantë do të jepet 

arsyetimi i ndërprerjes. 

                                                       A r s y e t i m 
 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.II.nr.3603/20, të dt.09.09.2020, e ka akuzuar I.R. , për shkak të veprës penale Ngacmimi, në 

vazhdimësi, nga neni 182 par.1, lidhur me nenin 77 par.1 të KPRK-së. 

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata mbajti seancën e shqyrtimit fillestar me datën 

15.09.2020, në të cilën kanë prezantuar prokurori i shtetit Bekim Kodraliu, i akuzuari si dhe 

mbrojtësja e tij sipas detyrës zyrtare av.D.L., në të cilën prokurori i shtetit lexoi aktakuzën dhe 

menjëherë të akuzuarit iu dha mundësia për ta pranuar fajësinë apo të deklarohet i pafajshëm, 

dhe i akuzuari në shqyrtimin fillestar, deklaroi se e ka kuptuar aktakuzën në tërësi, me vullnet 

të plotë, dhe i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë, pas konsultimeve të mjaftueshme 

edhe me mbrojtësen e tij, e ka pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë 

sipas aktakuzës, duke theksuar se i vjen keq për atë që ka ndodh, se ka qenë në gjendje të 

rënduar emocionale, është penduar, i ka premtuar gjykatës se më nuk do ta përsërisë një veprën 

penale pasi që nuk do ta kontaktoj të dëmtuaran as me telefon dhe as fizikisht, duke sqaruar se 

asnjëherë më parë nuk ka qenë i dënuar. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit, Av.D.L., e ka mbështet pranimin e fajësisë nga ana e të mbrojturit të 

saj, duke i propozuar gjykatës që dhe me rastin e vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit të 

merr parasysh si rrethanë lehtësuese pranimin e fajësisë nga i njëjti, si dhe i ka propozuar 

gjykatës që të mbrojturit të saj ti ndërpritet  masa e paraburgimit. 
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Prokurori i shtetit Bekim Kodraliu, lidhur me pranimin e fajësisë nga i akuzuari, ka deklaruar 

se pajtohet me pranimin e fajësisë, sepse pranimi i fajësisë është në përputhje të plotë me 

dispozitën ligjore nga neni 248 të KPPK-së, si dhe pas konsultimeve të mjaftueshme me 

mbrojtësin e tij dhe i bazuar në provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës bazuar në të cilat 

është mbështetur aktakuza, duke i propozuar gjykatës që pranimin e fajësisë ta merr si rrethanë 

lehtësuese dhe gjendjen ekonomike të të akuzuarit. 

 

E dëmtuara M.I. ka deklaruar se e njëjta është për t’ia falur ato çka i ka shkaktuar i akuzuari, 

pasi që i njëjti nuk ka qenë i sinqertë me të, pasi që nuk i ka treguar se është i martuar, dhe se 

për shkak të sjelljeve ndaj saj dhe familjarëve të saj është dëmtuar, mirëpo nuk dëshiron të 

dëgjoj diçka keq për të akuzuarin, por më nuk dëshiron të këtë kurrfarë kontakti me të, dhe se 

nga i akuzuari nuk kërkon kurrfarë kompensimi të dëmi, por vetëm që mos ta shqetësoj më. 

  

Me që i akuzuari e ka pranuar fajësinë në tërësi për kryerjen e veprës penale si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, pasi paraprakisht e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të kryerjes së 

veprës penale, pranim i cili është bërë vullnetarisht, pas konsultimeve të mjaftueshme edhe me 

mbrojtësen e tij, pranim i cili mbështetet në faktet e çështjes dhe provat materiale që përmban 

aktakuza, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore apo gabim faktik, Gjykata vlerësoi 

se janë përmbushur të gjitha kërkesat ligjore nga neni 248 të KPPRK-së, që të pranohet 

deklarata e të akuzuarit për pranimin e fajësisë për kryerjen e kësaj vepre penale, dhe të njëjtën 

edhe e ka aprovuar, ashtu që nuk ka administruar asnjë provë për të vërtetuar gjendjen faktike. 

 

Nga thëniet e vet të akuzuarit në shqyrtimin fillestar u vërtetuar se ai me datë, kohë dhe vend si 

në dispozitivin e aktakuzës së ngritur ndaj tij, ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Andaj, gjykata të njëjtin e shpalli fajtor, pasi që gjeti se penalisht është i përgjegjshëm dhe e 

gjykoi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.      

 

Gjykata me rastin e matjes dhe përcaktimit të lartësisë dhe llojit të sanksionit penal për të 

akuzuarin, i vlerësoi të gjitha rrethanat relevante rënduese dhe lehtësuese, në kuptim të nenit 69 

të KPPK-së, andaj si rrethanë lehtësuese mori faktin se i akuzuari e pranoi fajësinë në 

shqyrtimin fillestar, se më parë nuk është dënuar, është baba i dy fëmijëve, faktin se e ka 

gjendjen e dobët ekonomike, ndërsa rrethana rënduese nuk gjeti. Andaj, konform nenit 46 dhe 

48 të KPRK-së, Gjykata i shqiptoi dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindje se 

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

veprës penale dhe përgjegjësisë penale, dhe se i njëjti  do të ndikojë në riedukimin dhe 

risocializimin e të akuzuarit dhe parandalimin e të njëjtit për kryerjen e veprave të tilla a të 

ngjashme penale, si dhe në përmbajtjen e personave tjerë nga kryerja e veprave penale, çka 

është edhe qëllimi i dënimit me kusht konform nenit 47 të KPRK-së, si dhe qëllimi i 

përgjithshëm i dënimit konform nenit 38 të KPPRK-së. 

 

Ky dënim është risocializim i të pandehurit me anë të pezullimit të dënimit. Me anë të këtij 

dënimi kryesit i tërhiqet vërejtja seriozisht dhe i bëhet me dije se nëse kryen vepër tjetër penale 

dënimi i suspenduar për një kohë të caktuar do të ekzekutohet. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor është 

marrë në bazë të nenit 450 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së. 

 

E dëmtuara M.I., ka heq dorë nga e drejta për realizimin e kërkesës pasurore juridike.  
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Vendimi për lirimin e të pandehurit nga masa e paraburgimit është marr në bazë të nenit 367 

par.1, pika 1.2 të KPPK-së, dhe me aktvendim të veçantë janë dhënë arsyet e ndërprerjes. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë, e në pajtim me dispozitat ligjore nga neni 297, 359, 361, 365, 

366, 453 dhe 463 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINE  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 P.nr.1614/20, dt.29.09.2020 

2020:112057, 29.09.2020 

 

 

 

G j y q t a r j a 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Lumnije Krasniqi 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


