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                         2021:026844 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Penal, si gjykatë e shkallës së parë penale,  dhe ate gjyqtari Elmaz Zenuni, me sekretaren 

juridike Igballe Arifi në lëndën penale kundër të akuzuarit K.S nga Komuna e  Kaçanikut, për 

shkak të veprës penale ngacmimi nga neni 182 par.1  të KPRK-së, sipas aktakuzës së PTH-së 

në Ferizaj PP/II nr.168/2021 të datës 10.02.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar gjyqësor 

me datën 19.04.2021, në prezencën e prokurorit të shtetit Besnik Nuredini, të akuzuarit dhe të 

dëmtuarës, të njejtën ditë shpalli, ndërkaq, me po ashtu me datën 19.04.2021, me shkrim  

përpiloi  këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari, K.S nga Komuna e  Kaçanikut , i lindur me dt... në Prishtinë, nga i ati R. 

dhe e ëma M. e gjinisë J., ka të kryer shkollën e mesme, i pa martuar, i pa punë , i gjendjes së 

varfër ekonomike,  shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

  Sepse në periudhën kohore gusht 2020 e deri më 22.12.20202 në Ferizaj i pandehuri me 

qëllim të frikësimit dhe ngacmimit e vë në shqetësim të madhe emocional duke e vënë në 

vëzhgim  dhe komunikim të të vazhdueshëm të dëmtuarën L.B, fillimisht duke i shkruar në 

rrjete sociale “Istagram” si dhe duke i shkuar te vendi i punës të dëmtuarës te “V.... në Ferizaj, 
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duke përdorur fjalët “dua të takohem me ty”, “takohemi pas orarit të punës”, pastaj shkruarja 

në istagram se  “nëse ti do të jesh me tjetër kend unë nuk kam me të lënë rehat”, “kam me të 

vra  ty dhe personin që do të jesh në lidhje me te” të cilat fjalë në Istagaram i ka përsëritur edhe 

me dt.19.12.2020 si “Hej L., K. jam”, “ke hjek dorë nga unë” dhe të njëjtën e përsërit më 

22.12.2020 duke i shkuar te vendi i punës duke e vëzhguar të dëmtuarën, si dhe përdorimi 

fjalëve “do të takohem me ty”, me ç, rast të dëmtuarën e ka vënë në frikë, pa siguri dhe 

shqetësim emocional,- 

 

          Me të cilën ka kryer veprën penale ngacmimi nga neni 182 par.1 të KPRK-së ( i riu). 

 

 Gjykata, në kuptim të nenit 182 par.1 të KPRK-së dhe nenit,3 par.2, 4, 7, 17, 21, 38,46, 

48, 69, 71, 72 të KPRK-së, si dhe nenit 365  të KPPRK-së, e : 

 

G J Y K O N 

ME DËNIM ME KUSHT 

 

          I vërtetohet dënimi me burg  në kohëzgjatje prej 4  (katër) muajve, i cili dënim nuk 

do të ekzekutohet nëse i akuzuari nuk kryen vepër  tjetër penale në periudhën prej 1(një) viti 

pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë. 

 

 E dëmtuara L.B nga  Komuna e Shtimës,  nuk ka paraqitur kërkesë pasurore-juridike . 

 

 Obligohet i akuzuari K.S që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqsor të paguaj 

kësaj gjykate shumën prej 20 /njëzet/ Euro, në afatin prej 15 ditësh pasi që aktgjykimi të mer 

formën e prerë nën kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. 

 

Konform nenit 39 par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit –Ligji 

nr.05/L-036, Obligohet i akuzuari që në emër të  Taksës për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit të paguaj shumën prej 30 eurove, në afat prej 15 ditëve, nën kërcënimin e përmbarimit 

të dhunshëm.  

A r s y e t i m i 
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          PTH- në Ferizaj  me propozimakuzën e vet PP/II nr. 168/2021 të datës 10.02.2021 e ka 

ngarkuar të akuzuarin K.S nga Komuna e  Kaçanikut, për shkak të veprës penale ngacmimi nga 

neni 182 par.1  të KPRK-së . 

  

Gjykata, duke vepruar sipas aktakuzës  së PTH-së, konform nenit 245 të KPPRK-së, me 

datën 19.04.2021 mbajti shqyrtimin fillestar ku  prezentuan prokurori i shtetit Besnik Nuredini,  

i cili pasi që lexoi aktakuzën mbeti në tërësi pranë aktakuzës dhe kualifikimit juridik të veprës 

penale. Në shqyrtim fillestar po ashtu ka prezentuar, i akuzuari dhe e dëmtuara L.B. 

 

           Konform nenit 246 të KPPRK-së, të pandehurit pasi që i janë dhënë udhëzimet nga ana 

e gjyqtarit  gjatë shqyrtimit fillestar përkitazi me pranimin e fajësisë, i akuzuari e ka pranuar 

fajësinë sipas   aktakuzës për veprën penale që e ngarkon prokurori i shtetit. 

 

          E dëmtuara L.B nga Komuna e Shtimës,  në shqyrtim fillestar nuk ka paraqitur kërkesë 

pasurore-juridike, nuk i është bashkangjitur ndjekjes penale, por ka kërkuar që i akuzuari ta 

lenë të qetë dhe të mos e shqetësoj në të ardhmen.  

 

Në vlerësimin e pranimit të fajësisë së të pandehurit gjyqtari gjykues konform nenit 248 

par.2 të KPPRK-së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit përkitazi me pranimin e 

fajësisë nga ana e të akuzuarit, ashtu që prokurori i shtetit është pajtuar me pranimin e fajësisë 

nga ana e të akuzuarit të cilët kanë deklaruar se mundë të shkohet   me shqiptimin e dënimit. 

 

Gjyqtari gjykues ka vlerësuar se kërkesat nga neni 248 paragrafi 1 i KPPRK-së janë 

përmbushur, pasi që: 

 

 I pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

 Pranimi është bërë vullnetarisht,  

 Pranimi mbështetet në prova dhe fakte  të çështjes penale që përmban aktakuza dhe 

materialet e prezentuara nga ana e prokurorit të shtetit me aktakuzë dhe ate: nga vet 

pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit, deklarata e të dëmtuarës dhënë në polici 

më 30.12.2020 dhe Prokurori me dt.06.03.2020, si dhe shkresat tjera të cilat janë 

pjesë përbërëse e shkresave të lëndës. 
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 akuza nuk përmban asnjë  shkelje ligjore ose gabime faktike, njashtu  i akuzuari 

është udhëzuar nga ana e Gjyqtarit gjykues edhe  konform nenit 383 par.2 të 

KPPRK-së, përkitazi me të drejtën e ankesës vetëm për sanksionin penal, por jo 

edhe për shkak të gjendjes faktike, si dhe 

 Konform nenit 257 të KPPRK-së,  aktakuza nuk ka prova të pa pranuesheme. 

 

           I akuzuari, K.S në  shqyrtimin fillestar në fjalën  e tij  në kuptim të mbrojtjes  ka 

deklaruar, pasi e ka pranuar fajësinë lidhur me veprën penale që e ngarkon prokuroria është 

penduar thellë për atë që e ka kryer kërkon falje për dëmin e shkaktuar të  dëmtuarës L.B me të 

cilin nga ajo ditë  nuk kanë pasur probleme, kërkon falje publike, i premton gjykatës se nuk do 

të përsëris vepër penale, i ka propozuar gjykatës që me rastin e matjes së dënimit si rrethana 

lehtësuese ti ketë parasysh theksimet e sipër theksuara. 

 

  Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në  veprimet  e të  pandehurit kanë   

ekzistuara të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të cilat e përbëjnë figurën e veprës penale 

ngacmimi nga neni 182 par.1 të KPRK-së . 

 

 ( Nëse i pandehuri në shqyrtimin fillestar pranon fajësinë dhe Kryetari i trupit gjykues 

vlerëson se pranimi i fajit është bërë në pajtim me ligjin mund të vazhdoj procesin me 

shqiptimin e dënimit  duke mos administruar fare prova, pa plotësuar trupin gjykues dhe pa e 

mbajtur fare shqyrtimin gjyqësor, si  dhe pa paraqitur fare fjalë përfundimtare, lidhur me këtë 

shih Mendimin Juridik të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës  të evidentuar si 

GJA.nr.207/13 të dt.19.03.2013). 

 

            Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha 

rrethanat në kuptim të nenit 69 të KPRK-së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, si 

rrethana lehtësuese mori se i pandehuri ka pranuar fajësinë  në shqyrtimin fillestar gjyqësor,  

nuk ka të dhëna se me herët të ketë qenë e dënuar me aktgjykim të formës së prerë për vepra  

penale,  pendesën për veprën e kryer, ka kërkuar falje për veprimet e ndërrmarra, i moshës 

relativisht të re, i  pa martuar, me gjendje të varfër sociale, duke qenë e bindur se ne rastin 

konkret qëllimi i dënimit mund të arrihet, dhe një dënimi i tillë i cili është në proporcion me 

peshën e veprës penale,  shkallën e përgjegjësisë penale të pandehurit   dhe rrethanave të 

kryerjes së veprës penale. 
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Mbi bazën e këtyre rrethanave gjykata vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të 

pandehurit, dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale në kuptim të gjitha këtyre rrethanave 

duke i caktuar dënim më të butë dhe ate me zbutje të dënimit në kuptim të nenit 71 e 72 

paragraifi1 nënpar.1.5 të KPRK-së me dënim  burgimi në kohëzgjatje prej 4/katër/ muaj të cilin  

dënim  i  pandehuri nuk do ta vuaj, nëse brenda periudhës së verifikimit të caktuar në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale dhe janë plotësuar kushtet ligjore 

në kuptim të nenit 48 e 49  të KPRK-së që të pandehurit të i shqiptohet dënim i kushtëzuar. 

 

Konform nenit 463 par.2 të KPPRK-së, E dëmtuara L.B nga  Komuna e Shtimës,  nuk 

ka paraqitur kërkesë pasurore-juridike. 

 

 

            Mbështetur në nenin 450 dhe 451 të KPPRK-së  obligohet i pandehuri që në emër të 

shpenzimeve të procedurës penale  dhe paushallin gjyqësor  në lartësi prej 20 €,  i cili është 

caktuar duke pasur parasysh gjendjen ekonomike të akuzuarit,  dhe  çështjen penale të 

zhvilluar.       

 

Konform nenit 39 par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit –Ligji 

nr.05/L-036, Obligohet i akuzuari që në emër të  Taksës për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit të paguaj shumën prej 30 eurove, në afat prej 15 ditëve, nën kërcënimin e përmbarimit 

të dhunshëm.  

                     Nga sa u theksua ma lart gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 

2021:026844 të  dt.19.04.2021 

Sekretarja juridike                                                                                  Gjyqtari, 

 Igballe Arifi                                                                                                    Elmaz Zenuni 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa  në afat prej 15 ditëve,  nga 

dita e pranimit të  këtij  aktgjykimi Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

ankesa dorëzohet nëpërmes  kësaj gjykate. 


