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Numri i lëndës: 2018:014850 

Datë: 13.03.2020 

Numri i dokumentit:     00899924 

 

PKR. nr. 9/18 

                                                NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI  PËR KRIME TË 

RËNDA, me Kryetarin e trupit gjykues Mustaf Tahiri dhe anëtarët e trupit gjykues Hakile Ilazi 

dhe Ilir Bytyqi, me asistentin ligjor Muhedin Rexhepi, në çështjen penale kundër të akuzuarit 

A.I, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj- Departamenti për Krime të 

Rënda PP/I.nr.129/17 e dt. 13.02.2018, për shkak të veprës penale ushtrimi i ndikimi  nga neni 

431 par.1të KPRK-së dhe veprës penale detyrimi në tentativë nga neni 340 par.1 lidhur me 

nenin 28 të KPRK-së, si dhe të akuzuarit S.I për veprën penale në bashkëkryerje detyrimi në 

ndihmë nga neni 340 par.1 lidhurme nenin 33 dhe 31 të KPRK-së, pas mbajtjes së shqyrtimit 

gjyqësor publik, në praninë e Prokurorit të Shtetit, të akuzuarve A.I dhe mbrojtësit të tij sipas 

detyrës zyrtare av. XH.M dhe të akuzuarit S.I, me datë 18 shkurt 2020, publikisht shpalli, 

ndërsa me datë 13.03.2020 përpiloi me shkrim këtë: 

A K T GJ Y K I M 

Ndaj të akuzuarve,  

1. A.I, i lindur më ... në fshatin ...., Komuna e Vushtrisë, nga i ati S... dhe e ëma D...., e 

vajzërisë M..., me vendbanim në rr.... numër ... Obiliq, me numër personal ..., me 

profesion tregtar, i martuar, prind i një fëmije, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme i gjendjes së dobët ekonomike. 

2. S.I, nga i ati M... dhe nëna R... e gjinisë F..., i lindur më ...., në fshatin D..., Komuna e 

Vushtrrisë, me vendbanim në Obiliq rr. ... nr. ..., me numër personal ...., shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, me profesion agjustator, ka të kryer shkollën e mesme, 

i martuar, baba i katër fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike. 
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I 

I akuzuari A.I  

Ë SH T Ë   F A J T O R 

 

I. Sepse nga dhjetori i vitit 2016 deri më 14 gusht 2017, në Ferizaj e disa vende të 

Kosovës, në vazhdimësi, në mënyrë të drejtpërdrejtë ka kërkuar para nga N.I, me qëllim të 

ushtrimit të ndikimit te personat zyrtar – prokuror dhe gjyqtar që të mos dënohet ose të dënohet 

më lehtë djali i tij P.I, i cili së bashku me të pandehurin B.B janë të akuzuar për veprën penale 

“Blerja, posedimi dhe shitja e paautorizuar e substancave narkotike nga neni 273 par. 2 të 

KPRK-së, në atë mënyrë që i pandehuri është takuar disa herë me të dëmtuarin N.I, prej të cilit 

në fillim ka kërkuar 60.000 euro, pastaj 40.000 euro, mirëpo me që i dëmtuari nuk ka pranuar, i 

pandehuri është larguar nga objekti i Gjykatës Themelore në Ferizaj, mirëpo i pandehuri ka 

vazhduar me kërkesën ndaj të dëmtuarit që t’i paguaj paratë, kinse ashtu janë marr vesh edhe 

pse ndikimi i supozuar nuk është realizuar. 

 

me të cilën ka kryer veprën penale ushtrimi i ndikimit nga neni 431 par. 1 të KPRK-së. 

  

II. Nga dhjetori i vitit 2016 deri më 14 gusht 2017, në Ferizaj e disa vende të Kosovës, me 

qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, ka kanosur seriozisht të 

dëmtuarin N.I, me qëllim që të tentoj ta detyroj të veproj në dëm të pasurisë së tij, në atë 

mënyrë që përmes rrjetit social Viber, i ka dërguar disa mesazhe kërcënuese, për ta detyruar që 

të paguaj një shumë të parave, duke e kërcënuar me fjalët “nëse nuk i paguan paratë ka me të 

mbush barut deri në gryk”, kështu që në fillim ka kërkuar 60.000€, pastaj 40.000€ e më vonë 

18.000€, kurse para datës 14.08.2017 ka kërkuar 6000€, kinse për t’i ndihmuar djalit të tij që të 

lirohet nga akuza për trafikimi me lëndë narkotike, si shpërblim për pranimin e fajësisë si dhe 

një pjesë për prokuror, gjyqtar dhe avokat. 

Me të cilën ka kryer veprën penale  Detyrimi  në tentativë nga neni 340 par. 1 

lidhur me nenin 28 të KPRK-së. 
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 Andaj Gjykata në bazë dhe neneve 2, 4, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 28, 41, 42, 43, 45, 46, 73, 

74, 340 dhe 431 të KPRK-ës, dhe nenit 365 të KPPK-ës, e  

G J Y K O N 

 Për veprën penale ushtrim i ndikimit nga neni 431 par. 1 të KPRK-së, i shqipton 

DËNIM BURGIMI NË KOHËZGJATJE PREJ 1 (NJË) VITI,  

 Për veprën penale detyrimi në tentativë nga neni 340 par. 1 lidhur me nenin 28 të 

KPRK-së, i shqipton DËNIM BURGIMI NË KOHËZGJATJE PREJ 6 

(GJASHTË) MUAJ  

 SI DHE ME DËNIM GJOBE NË SHUMË PREJ 500 (PESËQIND) € 

 Konform nenit 80 par. 1 dhe 2 të KPP-së, të akuzuarit A.I i shqipton DËNIM UNIK 

BURGIMI NË KOHËZGJATJE PREJ 1 (NJË) VITI E 4 (KATËR) MUAJ si dhe 

DËNIM GJOBE NË SHUMË PREJ 500 (PESËQIND) €, të cilat dënime do të 

ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 Nëse dënimi i shqiptuar nuk mund të ekzekutohet as në mënyra të tjera të 

parapara me nenin 46 par. 3 të KPK-ës do të ekzekutohet në atë mënyrë që i 

akuzuari për çdo 20 Euro do të vuaj nga një ditë burgimi. 

 Në dënimin e shqiptuar me burgim do të llogaritet koha e kaluar në paraburgim 

nga data 23.08.2017 deri më 05.10.2018. 

 Obligohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 50/pesëdhjetë/€, si dhe shumën prej 50/pesëdhjetë/€ për fondin për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit, të cilat obligohet që ti paguaj në afatin prej 

15 ditësh pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë nën kërcënimin e ekzekutimit 

me dhunë. 

 Të dëmtuarit N.I dhe P.I për realizimin e kërkesës pasurore – juridike, udhëzohen 

në kontest civil. 

II 

Ndaj të akuzuarit S.I, konform nenit 363par. 1 nënpar. 1.1 të KPP-së: 
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REFUZOHET AKUZA 

Sepse nga dhjetori i vitit 2016 deri më 14 gusht 2017, në Ferizaj dhe disa vende të 

Kosovës, në vazhdimësi, në mënyrë të drejtpërdrejtë i kanë ndihmuar të pandehuri A.J, me 

qëllim që të marrin para nga N.I, me qëllim të detyrimit që të veproj në dëm të pasurisë së tij, 

në atë mënyrë që i pandehuri B... e ka dërguar të dëmtuarin N... tek i pandehuri A..., për të 

negociuar shumën që duhet të paguaj si në pikën dy të aktakuzës, për ta liruar P.... nga 

paraburgimi, i cili ishte i akuzuar për veprën penale Blerja, posedimi dhe shitja e paautorizuar e 

substancave narkotike nga neni 273 par. 2 i KPRK-së, pasi që i akuzuari A... kishte pranuar 

fajësinë për këtë vepër penale, kurse i pandehuri S... së bashku me të pandehurin A..., disa herë 

është takuar me N..., të cilin kanë tentuar ta bindin se djali i tij ka poseduar substancë narkotike 

dhe duhet t’i jap para A... i cili ka pranuar fajësinë për këtë vepër penale, pasi që një pjesë të 

parave duhet te ja dhënë prokurorit, gjyqtarit dhe avokatit. 

Me që Prokurori i shtetit është tërhequr nga ndjekja penale për veprën penale 

Detyrimi në ndihmë nga neni 340 par. 1 lidhur me nenin 33 dhe 31 të KPRK-së 

I dëmtuarit N.I dhe P.I për realizimin e kërkesës pasurore – juridike, udhëzohen në 

kontest civil 

A r s y e t i m i 

1.Historiku procedural 

Prokuroria Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda me aktakuzën 

PP.I.nr.129/17 të datës 13.02.2018, ka akuzuar A.I për shkak të veprës penale në ushtrimi i 

ndikimit nga neni 431 par.1 të KPRK-së dhe veprës penale detyrimi nga neni 340 par.1 të 

KPRK-së, si dhe të akuzuarit S.I dhe B.B për veprën penale në bashkëkryerje detyrimi në 

ndihmë nga neni 340 par.1 lidhur me nenin 33 dhe 31 të KPRK-së. 

Me aktvendimin PKR.nr.9/18 të datës 28.10.2019, është veçuar procedura penale ndaj të 

pandehurit B.B, për shkak se gjykata nuk ka mundur ta siguroj prezencen e tij në shqyrtimin 

gjyqësor. 

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze, përveç veprimeve tjera procedurale ka caktuar dhe 

mbajtur seancat e shqyrtimit kryesor në të cilën,  Prokurori i Shtetit para fjalës përfundimtare 

në shqyrtimin gjyqësor të datës 14.02.2020 ka deklaruar se nga provat që janë administruar në 
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shqyrtim gjyqësor në çështjen penale kundër të akuzuarve A.I dhe S.I për veprat penale 

Ushtrimi i ndikimit nga neni 431 par. 1 të KPRK-së, dhe Detyrimi nga neni 340 par. 1 të 

KPRK-së, me të cilat është ngarkuar i akuzuari A.I dhe veprës penale në bashkëkryerje 

Detyrimi në ndihmë nga neni 340 par. 1 lidhur me nenin 33 dhe 31 të KPRK-së, kemi vlerësuar 

se ka ndryshuar gjendja faktike dhe sa i përket të akuzuarit A.I për veprën penale në pikën II të 

aktakuzë detyrimi nga neni 340 par.1 të KPRK-së ka bërë rikualifikimin e veprës penale në 

veprën penale “Detyrimi” në tentativë nga neni 340 par. 1 lidhur me nenin 28 të KPRK-së. 

Ndërsa sa i përket përshkrimit faktik të dispozitivit të dytë (II) të aktakuzës tek rreshti i tretë 

pas fjalës “me qëllim...” ka daklarua se duhet të shtohet fjala “që të tentoj ta detyroj”. Ndërsa 

pjesa tjetër e përshkrimit faktik të këtij dispozitivi mbetet e e pa ndryshuar. Po ashtu edhe 

përshkrimi i dispozitivit të I të aktakuzës mbetet i pa ndryshuar.  

Kurse sa i përket të akuzuarit S.I prokurori i shtetit ka deklaruar se tërhiqet nga ndjekja penale 

për shkak se nuk është vërtetuar përtej çdo dyshimi se i akuzuari ka kryer veprën penale në 

bashkëkryerje “Detyrimi” në ndihmë nga neni 340 par. 1 lidhur me nenin 33 dhe 31 të KPRK-

së. 

 

Ndërsa në fjalën përfundimtare prokurori i shtetit ka deklaruar se nga provat që janë 

administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor në çështjen penale ndaj të akuzuarit A.I, vlerësojmë se 

është vërtetuar në tërësi gjendja faktike si në aktakuzën e ndryshuar nëë shqyrtimin gjyqësor 

dhe se i akuzuari ka konsumuar të gjitha elementet e veprës penale ushtrimi i ndikimit nga neni 

431 par.1 të KPRK-së dhe veprës penale detyrimin në tentativë nga neni 340 par.1 lidhur me 

nenin 28 të KPRK-së, duke propozuar gjykatës që pas vlerësimit të gjitha provave që janë 

administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor të akuzuarin A.I ta shpall fajtor dhe ti shqipton një 

sanksion penal unik me të cilin do të arrihej qëllimi i dënimit duke marë parasysh të gjitha 

rrethanat që ndikojnëë në llojin dhe lartësinë e dënimit.  

2.Mbrojtja e të akuzuarit dhe fjala përfundimtare e mbrojtësit të tij 

I akuzuari A.I në mbrojtjen e tij gjatë seancës kryesore ka deklaruar: se është shitës i farave në 

..., ndërsa se sa i përket veprës penale për të cilat akuzohem, ku kam kërkuar para nga N.... në 

vlerë prej 26.000 euro, për të cilën kemi pasur marëveshje me të, e cila marëveshje ka qenë që 

unë ta pranoj fajësinë për veprën penale të narkotikëve, ku kanë qenë të akuzuar P.I dhe B.B 

dhe unë jam marrë vesh me N... babain e P... që unë ta pranoj fajësinë për veprën penale të 

narkotikëve dha ai mua të më jep shumën e lartëcekur prej 26.000 euro dhe për këtë jemi 
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pajtuar që unë ta pranoj fajësinë para policisë, për të cilën vepër penale unë nuk kam pasur 

asgjë të bëjë me të, por vetëm për faktin se më janë nevojitur para për operacionin e gruas dhe 

djalin e kam pasur të sëmurë dhe për këtë e kam pranuar fajësinë. Sipas të akuzuarit i cili në 

shqyrtimin gjyqësor ka deklaraur se marëveshja mes tij dhe të dëmtuarit N.I ka qenë që ditën e 

pranimit të fajësisë para policisë i njejti nga i dëmtuari të marr shumën prej 6.000 euro, ndërsa 

pjesën tjetër prej 20.000 euro i akuzuari ka deklaruar se ishin marrë vesh që pasi ta pranoj 

fajësinë para trupit gjykues. I akuzuari ka deklaruar se pjesën prej 4.000 nga shuma prej 6.000 

eurove që ishin marë vesh, i dëmtuari N.I ja kishte dhënë  babait të akuzuarit ditën kur i 

akuzuari ka deklaruar se kishte dhënë deklaratën në polici dhe kishte pranuar fajësinë për 

veprën penale të narkotikëve, e këto para i akuzuari ka deklaruar se N..., babait të tij ja kishte 

dhënë kinse në emër të borxhit që kishte pasur N... ndaj të akuzuarit, ndërsa pjesën tjetër prej 

2.000 euro ka deklaruar se ja kishte dhënë ditën kur i është caktuar masa e arrestit shtëpiak dhe 

pasi i ka marrë këto para ka deklaraur se së bashku me bashkëshortën e tij ishin nisur për në 

Tiranë për të kërkuar ndihmë mjekësore për bashkëshorten e tij. I akuzuari ka deklaruar se 

gjatë kohës sa ishte në Tiranë me bashkëshorten time në Spital, N... ja ka dhënë babai tim 

shumën prej 800 euro, të cilën shumë babai im ma ka përcjellur mua në Tiranë përmes 

shoferëve të autobusëve. I akuzuari ka deklaruar se kur është kthyer nga Tirana, në Gjykatën 

Themelore në Ferizaj është mbajtur shqyrtimi gjyqësor ku të akuzuar kemi qenë unë, P.I dhe 

B.B, dhe në seancën gjyqësor ka deklaruar se e ka pranuar fajësinë për veprën penale, ku kam 

deklaruar se narkotiku ka qenë i tij dhe se ai e kishte futur në veurë dhe se B... dhe P... nuk 

kishin njohuri për ketë, duke shtuar se N.I nuk ja kishte dhënë paratë ashtu siq ishin marë vesh, 

duke i thënë se paratë do ti jap pas përfundimit të seancës së dytë gjyqësore, mirëpo as pas 

seancës së dyte i akuzuari ka deklaruar se paratë nuk ja kishte dhëne, duke shtuar se ja kishte 

dhënë vetëm shumën prej 200 euro për tu mos u paraqitur në gjykatë, ndërsa i akuzuari i kishte 

thënë se nëse nuk mi jep paratë ashtu siq jemi marr vesh une në gjykatë do të deklaroj se 

narkotiku nuk është i imi, por i P... dhe B..., dhe i demtuari i kishte thënë se për kete do të 

takohemi në Mitrovice dhe do ta jap pjesën tjeter të parave siq jemi marr vesh, mirëpo edhe pse 

kishim lënë takim në Mitrovicë, nuk jemi takuar, i njejti vazhdimisht ka deklaruar se është 

shmangur dhe se asnjëher nuk mi ka dhënë paratë siq jemi mar vesh.  

I akuzuari ka deklaruar se me N... ishte njoftuar përmes B..., ndërsa B... ka deklaruar se e njeh 

si taksist që punon ne ..., mirëpo nuk ka pasur raporte shoqërore përveq përshendetje të 

zakonshme.  
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I akuzuari A.I në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se deri te marëveshja me N.I për pranimin e 

fajesisë për vepër penal të narkotikëve në emër te djalit të tij P... kishte ardhur, pasi që siq ka 

deklaruar i akuzuari, deri sa kam qenë duke shitur fara në qytetin e ...., afer kalase përball një 

kafiterie kanë qenu ulur B... dhe N... dhe ata kan biseduar mes vete me zë të lartë dhe kam 

dëgjuar N... duke i thënë B... “ose nxirrma djalin nga burgu qysh ma ke fut në burg, ose ma 

gjej një njeri që e pranon fajësinë për djalin tim dhe djali im lirohet” dhe se gjatë bisedës 

përmendi një shumë të madhe të parave dhe se pas kësaj ka deklaruar se e kishte thirr B... e 

kishte pyetur në lidhje me këtë, ndrsa B... i kishte thënë se e kan arrestuar djalin e N... në lidhje 

me narkotike dhe me tha se ky përson paguan mirë nese dikush e pranon fajësinë në emër të 

djalit të tij dhe djali i tij lirohet, dhe i akuzuari ka deklaruar pasi që une kisha nevojë për para 

pasi që gruan e kisha të sëmurë, B... me tha se ti atij përsoni kërkoj para sa të duash vetëm 

pranoje fajësinë në emër timin dhe në emër të P... dhe i akuzuari ka deklaruar se ishte takuar 

me të dëmtuarin dhe kishin biseduar në lidhje me shumën e parave dhe pranimin e fajësisë për 

veprën penale të narkotikëve. 

 

I akuzuari ka deklaruar se nuk ka pasur kurfare lidhje me ndonjë gjyqtar apo prokuror. Po ashtu 

ka deklaruar se ka poseduar numrar e telefonit ..., ... dhe se me keta numra ka biseduar edhe me 

N..., duke deklaruar se i ka derguar edhe sms përmes Viberit, duke shtuar se nganjëher siq ka 

thënë i akuzuari kur më ka bërë nervoz une ja kam rritur shumën e parave, ndonjëher edhe e 

kam kërcenuar, dhe i akuzuari ka deklaruar se me kujtohet njëher i kam shkruar “ka me ta 

mush barkun barut”. Po ashtu ka deklaruar se gjatë sezoneve te vers ka punuar ne Ulqin dhe se 

i ka derguar sms të dëmtuarit N.I edhe nga numri i telefonit të Malit të Zi përmes viberit dhe se 

viberin ne telefon e ka pasur të regjistruar me emrin “O...”. 

I akuzuari gjatë mbrojtjes së tij në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se me dijen time nuk kam 

përmendur asnjëher që ti jap para gjyqtarëve, prokurorëve e avokatëve, por për ti nxjer paratë 

nga N... ndoshta mund të ndodh që edhe kam thënë, por se një gjë e till nuk po më kujtohet. 

Mbrojtësi i akuzuarit në fjalën përfundimtare ka theksuar:  se nga provat e 

administruara në këtë shqyrtim gjyqësor nuk u vërtetuan se i mbrojturi im është kryes i veprës 

penale të ushtrimit të ndikimit dhe të veprës penale të detyrimit në tentativë, të cilën Prokurori i 

shtetit e rikualifikoj para dhënies së fjalës përfundimtare. Mbrojtësi ka theksuar se sa i përket 

pikës I të aktakuzës norma inkriminuese për veprën penale ushtrimi i ndikimit që një i akuzuar 

të shpallet fajtor kërkon që ky ta ket një pozitë shoqërore, gjatë shqyritmit gjyqësor kjo nukë 
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shtë vërtetuar me asnjë provë, përveç kësaj kërkohet që ky ndikim të jetë i mundshëm, efektiv 

dhe vendimtar, edhe kjo nuk është vërtetuar dhe për vërtetimin e këtyre elementeve do të ishte i 

mundur vetëm në rastin kur Prokurori i shtetit në cilësi të dëshmitarëve para këtij Trupi 

gjykues do të sillte një gjyqtar apo prokuror, kjo nuk është e mundur, sepse këta nuk ekzistojnë 

– këto janë kushtet që duhet plotësuar që i mbrotjuri im të shpallet fajtor për këtë vepër penale 

edhe në rastin kur ushtrimi i ndikimit nuk është realizuar. Po ashtu mbrojtësi ka theksuar  se pa 

zbërthimin e elementeve që theksova më lartë, është i pa mundur edhe zbërthimi i elementit 

subjektiv të kësaj vepre penale. Qëllimi i vërtet i të mbrojturit tim nuk ka qenë që të ndikoj tek 

prokurori apo gjyqtari por ai kishte qëllim vetëm ti siguroj para të mjaftueshme që i 

nevojiteshin atij për mjekimin e gruas dhe djalit të tij në spitalet e Tiranës. Andaj propozoj që 

për këtë pikë të aktakuzës  të mbrojturin tim ta shpallë të pafajshëm. 

 

Sa i përket pikës së II të akuzuarës mbrojtësi ka theksuar se  po ashtu nuk janë provuar 

elementet e kësaj vepre penale. Aktakuza në asnjë rast nuk përmend që A.I ta ketë përdorur 

forcën ndaj të dëmtuarit N.I, dhe se nuk ka ekzistuar elementi  i kanosjes pasi që provat kanë 

vërtetuar se se kanosja nuk ishte e atij intenzitetit që tek i dëmtuari të shkaktoj frikë dhe ankth e 

këtë e vërteton edhe vet i dëmtuari N.I në seancë gjyqësor i cili ka dkelaruar :”S.I e as A... nuk 

më kanë kërcënuar mua personalisht asnjëherë, vetëm e kanë kërkuar atë shumë siç e kanë 

cekë. Unë e kuptoj se çka do të thotë se çka do të thotë fjala – kërcënim, mirëpo nuk kam pasur 

unë krëcënim siç kam sqaruar më lartë. Andaj ka ka kërkuar që pas elaborimit të gjitha provave 

i mbrojturi i tij të shpallet i pa fajshëm andaj ju lus që edhe në këtë fazë të procedurës të keni 

parasysh parimin “in dubio pro reo” de në mungesë të provave të pranueshme të mbrojturin tim 

ta lironi nga aktakuza për të dyja pikat e aktakuzës. 

 

3.Prezantimi i provave 

Paraprakisht gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, konkretisht gjatë seancës gjyqësore të datës 27 

janar 2020 janë prezantuar provat: 

- Proceverbali i shqyrtimit gjyqsor i cështjes penale PKR.nr.49/17 i datës 10.10.2017, 

- mesazhet e dërguara nga telefoni i të pandehurve A.I dhe S.I në telefonin e të dëmtuarit N.I 

përms rrjetit social Viber, 

- procesverbali për kontrollin e shtëpise së të pandehurit A.I, 
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- shënimi zyrtar i datës 14.08.2018 me numër PP.I/I.nr.151/16, 

- CD me video ingjizime të mara ne objektin e Gjykatës Themelore në Ferizaj, 

- raporti i oficerit i datës 21.08.2017, 

- fotografite të cilat gjenden në shkresat e lëndes. 

 

4. Dëshmia e të dëmtuarve dhe  dëshmitarëve  

Po ashtu krahas këtyre provave, gjatë këtij shqyrtimi gjyqësorë janë dëgjuar në cilësinë e 

dëshmitarëve; N.I dhe P.I, ( të dëmtuar në këtë çështje penale) F.M dhe S.Z, të cilët kanë 

deklaruar si në vijim: 

Dëshmitari – i dëmtuari N.I në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 28.10.2019, mes 

tjerash ka deklaruar: se djali i tij P.I së bashku me A.I dhe B.B kanë qenë të akuzuar në 

Gjykatën Themelore në Ferizaj për lëndë penale në lidhje me narkotik, po ashtu ka deklaruar se 

në Gjykatën Themelore në Ferizaj ka qenë për të marrë pjesë gjatë seancave gjyqësore e di që 

dy herë janë mbajtur seancat gjyqësore ndërsa një herë seanca nuk është mbajtur. Në ato dy 

seanca gjyqësore fajësinë për veprën penale e ka pranuar A.I, ndërsa B.B dhe djali im janë 

deklaruar se nuk e pranojnë fajësinë. Dëshmitari – i dëmtuari N.I ka deklaruar se në atë kohë 

unë kam pasur numrin e telefonit ... dhe .... (të dy numrat e njëjtë) dhe se data e saktë nuk më 

kujtohet por e di se më ka thirr në telefon A...i dhe më ka thënë që të takohem në Obiliq dhe 

unë së bashku me nipin tim S..., i cili është i fshatit tim dhe është baxhanak i S.... jemi takuar 

në A... në Obiliq në një kafene. Takimin që e kam pasur në Obiliq me A.I dhe baxhanakun e tij 

S... është sepse A... më ka thirr në telefon dhe më ka thënë që të takohem me arsye se A... më 

ka thënë mua se po bëhet mirë për mua, për P... dhe B... se mi ka lyp Gjykatësi, Prokurori dhe 

Avokati mi kanë lypur 80.000€ në mënyrë që të tret të shpëtojmë, në këtë takim ka qenë 

prezent edhe S.I – babai i A.I pra kemi qenë unë, A.I, S.I dhe baxhanaku i I... – S..., kur e ka 

pyetur S.... A... se cili Gjykatës, cili avokat ti ka kërkuar këtë shumë, A...i nuk ka fol më 

kurrgjë, ndërsa unë i kam thënë A... “me i pas unë shumën prej 80.000€ unë tash shkoj në burg 

i mbaj 2 vite burg për këtë shumë parash”, dhe e di që S.I kur unë e thash këtë fjalë më tha 

“mirë e ki”. Atë ditë me kaq ka përfunduar ky takim, unë kam shkuar në shtëpinë time ndërsa 

për ata nuk e di, ndërsa mbas një muaj e gjysmë apo dy muajsh, përsëri A... përmes telefonit 

më ka thirr që të takohemi dhe jemi takuar në të njëjtën kafiteri prezent përsëri kanë qenë A..., 

S...., S... dhe unë, në këtë takim A... më ka thënë “nga 80 mijë euro unë ti kam shpëtuar 20 mijë 
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euro” dhe mi kërkoj 60 mijë euro dhe në fund ka ra në 40 mijë euro shumë të cilën sipas A... ka 

pas për t’ia dhan gjykatësit, prokurorit dhe avokatit. Unë i kam thënë “unë para nuk kam me të 

dhan” për këtë le të vendos Gjykata, ai që është fajtor le ta vendos Gjykata. Pas këtyre 

takimeve në Obiliq që kam pasur me A... i njëjti përmes telefonit më ka dërguar mesazh, 

përmbajtja e mesazhit nuk më kujtohet sepse ka shkruar shumë por më ka thënë se a don me 

ardhme mi dhan paret se nuk kam kohë me nga mbas juve apo po të paraqes në polici. por e di 

që mas mrami mi ka lyp shumën prej 3000€. 3000 apo 6000 nuk po më kujtohen. Nuk më 

kujtohet se a është përmendur ndonjë emër i dikujt apo jo, e di që sms më ka dërguar shumë 

herë por se sa herë më ka dërguar nuk më kujtohet e as përmbajtja e sms nuk po më kujtohet, 

ndërsa pas leximit të sms-ve nga ana e prokurorit të shtetit duke ja rikujtuar edhe përmbajtjen e 

tyre e që këta sms janë prova në shkresa të lëndës dhe të administruara gjatë shqyrtimit 

gjyqësor dhe atë sms –ët  “Nuh, dije për punë tanë um ka qit edhe baba prej shpisë sot rrugëve 

me djalë e me gru jam, vallahi bilahi 24 orë prej qiti dakiki i ki besë se vallahi bilahi ku të nxa 

burra të shpisë tanë ja kan me ma q... ja ka mi mush barut deri në gryk...” si dhe sms-in e 

derguar më 11:23 me dt. 30.07.2017 “N... ... i qes në gjygj dije ma s’pres...” dëshmitari 

deklaron: po kjo përmbajtje e sms është e vërtet dhe të gjitha këto sms ende i kam në telefon 

dhe asnjërin nuk e kam fshi “ si dhe pas leximit të gjithë sms-ve që janë prova në shkresa të 

lëndës nga ana e prokurorit të shtetit dëshmitari – i dëmtuari N.I ka deklaruar se të gjitha këto 

sms jan të vërteta dhe se këto kërcënime që kishte marrë përmes sms i kishte marë si diçka 

serioze dhe për këtë kishte paraqitur rastin në Polici.  

Dëshmitari- i dëmtuari N.I ka deklaruar se gjatë periudhës kohore sa ka qenë gjykimi në 

gjykatën themelore në Ferizaj asnjëher nuk i kishte dhënë ndonjë apo premtuar ndonjë shumë 

të parave të akuzuarit. Si i dëmtuar ka deklaruar se paraqet kërkesë pasurore juridike. 

Dëshmitari-i dëmtuari P.I në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 24.12.2019, mes tjerash ka 

deklaruar: se ai se bashku me A.I dhe B.B kishin pasur një rast për një vepër penale ku së 

bashku kanë qenë të akuzuar për veprën penale të narkotikëve, dhe procedura gjyqësore është 

zhvilluar në Gjykatën Themelore në Ferizaj, ku unë dhe B... nuk e kemi pranuar veprën penale 

sipas kësaj aktakuze ndërsa A.I në shqyrtimin gjyqësor ka deklarauar se e pranon veprën 

penale për narkotik, por në fund të shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se të tre janë shpalluar 

fajtor dhe janë dënuar për veprën penale në bashkëkryerje për narkotik. Sa i përket mesazheve 

që A... ia ka dërguar babait tim, unë personalisht i kam lexuar të njëjtat, por tani nuk po më 

kujtohet saktë përmbajtja e tyre, të cilët mesazhe i kam nxjerrë nga telefoni, vetëm e di se këto 

mesazhe kanë pas përmbajtje kërcënuese, “të mbushi deri në gryk barut” e gjana të tilla s’po 
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më kujtohet saktë por pasi që i ka lexuar këto mesazge e kam ndier vetën të shqetësuar dhe i 

kam thënë babës ta lajmëroj rastin në polici dhe se për këtë e ka njoftuar prokurorinë.  

 

Dëshmitari S.Z, në shqyrtimin gjyqësor të datës 24.12.2019, ka deklaruar  se të 

dëmtuarin N.I e njoh vetëm që i njëjti është nga fshati im dhe se N... ka ardh në shtëpinë time, 

dhe më ka thënë a e njeh A.I, unë i kam thënë po, i njëjti është djali i baxhanakut tim, dhe më 

ka thënë a mund t’ma largosh A... sepse po më bën probleme, më tha që po më thërret në 

telefon, po më kërkon pare, po më flet fjalë të “majshme” që dëshmitari tha se unë e kuptova si 

fjalë kërcënuese si me “tut” diqysh, deri sa dëshmitari ka deklaruar se i ka thënë N... se po 

mundohet për këtë dhe së bashku me N... kemi shkuar në Obiliq dhe jemi takuar në një kafe me 

A... dhe S..., S... në momendin kur më ka parë ka dasht me ik, është larguar nga aty, ndërsa unë 

e kam thirr edhe A... që të vij,i njëjti është ardh është ul aty, kemi pirë nga një kafe dhe gjatë 

bisedës ka deklaruar se të ketë thënë S... dhe A... që të merren vesh aty pastaj A... dhe S... 

thanë se duhet të dhenë një shumë të parave edhe pse kam harruar shumën por ka qenë diku 

shuma prej 40.000-50.000€ se ato para duhet me ja dhanë gjyqtarëve dhe prokurorëve se ata po 

i lypin se shkon në burg gjoja N.... Ndërsa edhe dëshmitari ka deklarar se e ka pyetur të 

dëmtuarin N.I se pse po ti kërkojnë këto pare, ndërsa N... i kishte thën se e kam një djalë në 

burg dhe sipas N... këto para duhet t’iu jepshin gjyqtarëve dhe prokurorëve. 

 

Dëshmitari F.M në shqyrtimin gjyqësor të datës 24.12.2019 ka deklaruar se të 

akuzuarin A.I e ka nip. I njejti ka deklaruar po ashtu se me N... është njoftuar  kur B... më ka 

thirr në telefon më ka thënë a ka mundësi që të vish në një kaftieri të quajtur “G...” në Vushtrri 

ta pijm nga një kafe. Unë aty kur kam shkuar ka qenë B..., N..., S..... Aty N... më tha se e ka një 

muhabet me A... dhe më tha mua që të shkoj të foli me ta dhe t’i pajtoj ashtu diçka më ka 

thënë, mirëpo unë N... i kam thënë se unë nuk përzihem në këto punë dhe nuk më intereson kjo 

punë dhe jam larguar nga aty. Unë pak aty e kuptova se ka qenë fjala për do para që ia kishte 

borxh N... A..., mirëpo mua koj punë nuk më interesoj dhe jam larguar nga aty, mirëpo pas dy 

– tri javësh jam takuar me B... apo Ll.... siç e quajn, ku unë kam qenë duke shitur fara dhe B... 

më ka treguar se N...  ka borxh A... për arsye se A... e ka marr fajësinë për djalin e N.... 
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5. Vlerësimi ligjor i veprimeve të akuzuarit 

 

Gjykata, pas shqyrtimit të aktakuzës së ndryshuar në seancën e shqyrtimit kryesor dhe pas 

administrimit të provave, po ashtu gjatë seancës gjyqësore por edhe provave tjera që gjinden në 

shkresat e lëndës, dëgjimit të dëmtuarve N.I, dëshmitarëve S.Z dhe F.M dhe mbrojtjes së të 

akuzuarit A.I ka gjetur se në veprimet e të akuzuarit A.I manifestohen të gjitha elementet 

objektive dhe subjektive të veprës penale ushtrimi i ndikimit nga neni 431 par. 1 të KPRK-së, 

ashtu siç përshkruhet në dispozitivin e parë të këtij aktgjykimi ku i akuzuari gjatë periudhës 

kohore nga dhjetori i vitit 2016 deri më 14 gusht 2017, në Ferizaj e disa vende të Kosovës, në 

vazhdimësi, në mënyrë të drejtpërdrejtë ka kërkuar para nga N.I, me qëllim të ushtrimit të 

ndikimit te personat zyrtar – prokuror dhe gjyqtar që të mos dënohet ose të dënohet më lehtë 

djali i tij P.I, i cili së bashku me të pandehurin B.B janë të akuzuar për veprën penale “Blerja, 

posedimi dhe shitja e paautorizuar e substancave narkotike nga neni 273 par. 2 të KPRK-së, në 

atë mënyrë që i pandehuri është takuar disa herë me të dëmtuarin N.I, prej të cilit në fillim ka 

kërkuar 60.000 euro, pastaj 40.000 euro, mirëpo me që i dëmtuari nuk ka pranuar, i pandehuri 

është larguar nga objekti i Gjykatës Themelore në Ferizaj, mirëpo i pandehuri ka vazhduar me 

kërkesën ndaj të dëmtuarit që t’i paguaj paratë, kinse ashtu janë marr vesh edhe pse ndikimi i 

supozuar nuk është realizuar.  

 

Po ashtu, Gjykata pas administrimit të provave, gjatë shqyrtimit gjyqësor e posaqërisht 

dëgjimit të dëmturve N.I dhe P.I si dhe provave materiale sms-ve që gjenden në shkresat e 

lëndës, si dhe nga vetë mbrojtja e të akuzuarit A.I dhënë në shqyrtimin gjyqësor  ka gjetur se 

po ashtu në veprimet e të akuzuarit A.I manfestohen të gjitha elementet objektive dhe 

subjektive të veprës penale detyrimi në tentativë nga neni 340 par. 1 lidhur me nenin 28 të 

KPRK-së, siq përshkruhet në dispozitivin e dytë të këtij aktgjykimi ku i akuzuari A.I nga 

dhjetori i vitit 2016 deri më 14.08.2017, në Ferizaj e disa vende të Kosovës, me qëllim të 

përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, ka kanosur seriozisht të dëmtuarin N.I, 

me qëllim që të tentoj ta detyroj të veproj në dëm të pasurisë së tij, në atë mënyrë që përmes 

rrjetit social Viber, i ka dërguar disa mesazhe kërcënuese, për ta detyruar që të paguaj një 

shumë të parave, duke e kërcënuar me fjalët “nëse nuk i paguan paratë ka me të mbush barut 

deri në gryk”, kështu që në fillim ka kërkuar 60.000€, pastaj 40.000€ e më vonë 18.000€, kurse 

para datës 14.08.2017 ka kërkuar 6000€, kinse për t’i ndihmuar djalit të tij që të lirohet nga 
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akuza për trafikimi me lëndë narkotike, si shpërblim për pranimin e fajësisë si dhe një pjesë për 

prokuror, gjyqtar dhe avokat.  

 

6. Vlerësimi i pretendimeve të dhëna në fjalën përfundimtare të mbrojtësit të të akuzuarit 

A.I, av. XH.M, 

 

Gjykata ka vlerësuar me kujdes edhe tezën e mbrojtjes e cila ka qenë që nga fillimi e orientuar 

në atë se nuk ekziston dyshimi i bazuar mirë se i akuzuari A.I është kryes i veprës penale 

ushtrimi i ndikimit nga neni 431 par.1 të KPRK-së dhe veprës penale detyrimit në tentativë nga 

neni 340 par.1 lidhur me neni 28 të KPRK-së. 

Mbrojtësi i të akuzuarit A.I, av.XH.M ka theksuar në fjalën përfundimtare se norma 

inkriminuese e veprës penale ushtrimi i ndikimit nga neni 431 par.1 i KPRK-së kërkon që një 

përson të shpallet fajtor për këtë vepër penale duhet të ketë ndonjë pozitë shoqëroree dhe kjo 

sipas mbrojtësit nuk është vërtetuar me asnjë provë dhe sipas mbrojtësit përveç kësaj kërkohet 

që ky ndikim të jetë i mundshëm, efektiv dhe vendimtar dhe kjo sipas mbojtësit nuk është 

vërtetuar.  

Gjykata ka vlerësuar se ky pretendim i mbrojtësit të akuzuarit është i pa qëndrueshëm dhe në 

kundërshtim me gjitha provat të cilat janë adminstruar gjatë shqyrtimit gjyqësor, e veçanarisht 

me dëshminë e të dëmtuarve N.I dhe P.I e po ashtu edhe të dëshmitarit S.Z. Gjykata po ashtu 

ka analizuar edhe dispozitën e nenin 431 të veprës penale ushtrimi i ndikimit e cila 

shprehimisht ka përcaktuar se “ Kushdo që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, kërkon 

ose pranon ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër për vete apo personin tjetër, ose pranon ofertën 

apo premtimin për dhuratë apo përfitim të tillë, në mënyrë që të ushtrojë ndikim të padrejtë 

mbi vendimmarrjen e personit zyrtar apo zyrtarit publik të huaj, pavarësisht nëse ndikimi është 

ushtruar ose pavarësisht nëse ndikimi i supozuar shpie deri te rezultati i synuar, dënohet me 

gjobë ose me burgim deri në tetë (8) vjet” , andaj edhe pretendimi i mbrojtësit se për të 

ekzistuar kjo vepër penale kryesi duhet të ketë ndonjë pozitë shoqërore, apo edhe përveç kësaj 

siç ka pretenduar mbrojtësi kërkohet që ndikimi duhet të jetë i mundëshëm, efektiv apo 

vendimtar, është i pa bazuar, sepse dispozita ligjore në elementet e saj ka përcaktuar se kryes i 

kësaj vepre penale është Kushdo, dhe nuk ka përcaktuar se kryesi i kësaj vepre penale duhet të 

ketë ndonjë pozitë zyrtare apo shoqërore dhe gjithashtu ka përcaktuar edhe inkriminim e asaj se 

pavarësisht nëse ndikimi i supozuar shpie deri të rezultati i synuar apo jo, andaj pretendimet e 
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mbrojtësit të të akuzuarit A.I në lidhje me këtë gjykata i ka vlerësuar si të pa bazuara dhe të pa 

argumentuara. 

Po ashtu, gjykata ka vlerësuar edhe pretendimin se sa i përket pikës II të këtij aktgjykimi të 

veprës penale detyrimit në tentative nga neni 340 par.1 lidhur me nenin 28 të KPRK-së, se nuk 

janë provuar elementet e kësaj vepre penale se aktakuza në asnjë rast nuk përmend se i 

akuzuari A.I ta ketë përdorur forcën ndaj të dëmtuarit. 

 

Gjykata po ashtu ka vlerësuar se edhe ky pretendim i mbrojtësit është kundërshtim me të gjitha 

provat materiale që janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor e veçanarisht provat materiale 

sms-et e derguar nga i akuzuari në telefonin e të dëmtuarit N.I si dhe nga vetë mbrojtja e të 

akuzuarit e dhënë në shqyrtimin gjyqësor ku vetë i pandehuri A.I ka pranuar se i ka dërguar 

këto sms të dëmtuarit dhe gjithashtu ka pranuar ta ketë kërcënuar përmes këtyre sms-ve siç 

edhe vetë ka thënë “ka me ta mbush barkun barut”1, andaj pretendimi i mbrojtësit se i akuzuari 

A.I asnjëherë nuk ka përdorur forcën ndaj të dëmtuarit është i pa bazuar pasi që dispozita 

ligjore nga neni 340 par.1 të KPRK-së ka përcaktuar se “Kushdo që me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo personin tjetër, përdor forcën apo kanosjen 

serioze për të detyruar personin tjetër të kryej apo të mos kryejë ndonjë veprim në dëm të 

pasurisë së tij apo të personit tjetër, dënohet .........”, andaj element i kryerjes së kësaj vepre 

penale nuk është vetëm përdorimi i forcës siq ka pretenduar mbrojtësi por edhe kanosja serioze 

për të detyruar personin tjetër të kryej apo të mos kryejë ndonjë veprim në dëm të pasurisë së 

tij apo të personit tjetër, e në rastin konkret i akuzuari përmes sms-ve siq u elaboruan më lartë 

ka kanosur seriozisht të dëmtuarin N.I, e që gjykata në bazë të gjitha këtyre pretendimet e 

mbrojtësit i ka vlerësuar si të pabazuara. 

 

7.Vlerësimi i dënimit të shqiptuar 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 73 të KPRK-së, si rrethana lehtësuese për të  akuzuarin, ka vlerësuar gjendjen e 

tij familjare dhe gjendje e tij ekonomike, se i njejti është i martuar dhe prind i një fëmijë, 

ndërsa si rrethana rënduese gjykata ka vlerësuar shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, 

                                                 
1 Shih mbrojtjen e të akuzuarit në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të dates 27.01.2020 
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mënyrën dhe rrethanat e kryerjes së vepave penale të kryera nga i akuzuari,  rrezikshmërinë 

konkrete të këtyre veprave penale  se i njejti edhe më parë ka qenë i dënuar me aktgjykime të 

formës së prerë nga kjo gjykatë dhe është në vuajtje të dënimit.  Andaj duke marrë parasysh 

tërësinë e këtyre rrethanave dhe shkallën e përgjegjësisë penale si dhe rrezikshmërinë konkrete 

të veprave penale, gjykata mbi bazën e rrethanave të tilla të akuzuarit i vërtetoi për dy vepra 

penale dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 1 /një/ vitë e 4 /katër/ muaj si dhe dënim me 

gjobë në lartësi prej 500 /pesëqind euro të cilat dënime do të ekzekutohen pas 

plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me bindjen se në rastin konkret do të arrihet qëllimi i 

dënimit në kuptim të preventives speciale dhe asaj gjenerale, ku një dënim i tillë është adekuat 

dhe në proporcion të drejt në raport me peshën e veprës penale, rrethanave të kryerjes së veprës 

penale, shkallen e përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të akuzuarit.  

Koha e ka kaluar në ndalim nga data 23.08.2017 e deri më 05.10.2018, do t’i llogaritet në 

dënimin e shqiptuar, konform nenit 83 par. 1 të KPRK-së. 

Konform nenit 463 par.2 të KPP-së, të dëmtuarit N.I dhe P.I për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike janë udhëzuar në kontest civil. 

Vendimi për shpenzimet e procedurës është i bazuar në nenin 450 par. 2 pika 6 të KPPK-së, 

ndërkaq vendimi për pagesë  në Fondin për Kompensimin e Viktimave të Krimit është i bazuar 

në nenin 39 par. 3 nënpar. 3.2 të LKVK-së. 

Nga arsyet e lartpërmendura është vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

II 

 

Sa i përket pikës dy të këtij aktgjykimi, ndaj të akuzuarit S.I, i cili sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda PP/I.nr.129/17 e datës 

13.02.2018, është akuzuar për veprën penale në bashkëkryerje detyrimi në ndihmë nga neni 

340 par.1 lidhur me nenin 33 dhe 31 të KPRK-së, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe 

administrimit të provave, prokurori i shtetit në shqyrtimin gjyqosor me datë 14.02.2020, në 

fjalën përfundimtare ka deklaruar se tërhiqet nga ndjekja penale ndaj të akuzuarit S.I për shkak 

se nuk është vërtetuar përtej çdo dyshimi të bazuar se i akuzuari ka kryer veprën penale në 

bashkëkryerje detyrimin në ndihmë nga neni 340 par.1 lidhur me nenin 33 dhe 31 të KPRK-së. 
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Andaj pasi që prokurori i shtetit, është tërhequr nga ndjekja penale kundër të akuzuarit S.I, 

gjykata në bazë të nenit 363 par.1 nën par. 1.1 të KPRK-së, ka vendosur si në dispozitivin e 

dytë të këtij aktgjykimi. 

 

Konform nenit 463 par.2 të KPP-së, i dëmtuari N.I.I për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

është udhëzuar në kontest civil. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë konform nenit 454 par.1 të KPP-së. 

 

 

Nga arsyet a lartëcekura është vendosur si në dispozitivët e këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

 DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 

PKR. nr. 9/18,  më 13 mars  2020. 

 

Asistenti,                                     Kryetari i trupit gjykues,        

Muhedin Rexhepi                                                                                Mustaf Tahiri 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

dite, pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit të Kosovës. 

Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Feriza 

 

 

 

 


