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Numri i lëndës: 2019:105453 

Datë: 18.01.2021 

Numri i dokumentit:     01415269 

 

 P.nr.617/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL, me përbërje gjyqtarin individual Shabi Idrizi si dhe bashkëpunëtorin 

profesional Driton Ahmeti, në çështjen penale ndaj të pandehurit J. M. nga Prishtina, i akuzuar 

për shkak të veprës penale ngacmimi nga neni 186 par 1, të KPRK-së, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.907-13/19 të datës 29.05.2019 pas mbajtës së seancave 

të shqyrtimit gjyqësor të dt.28.09.2020, 15.10.2020, 23.10.2020,04.12.2020 dhe fjalës 

përfundimtare të 11.12.2020 në praninë e përfaqësuesit të akuzës – Prokurorit të Shtetit Zana 

Sadiku-Sertolli, përfaqësuesit të dëmtuarës S. R. av. Qëndrim Zogiani si dhe të pandehurit J. 

M. dhe mbrojtësit të tij av. Leutrim Syla, me datë 15.12.2020 mori dhe publikisht shpalli, 

ndërsa me dt.  05.01.2021 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri: J. M. i lindur me dt. ........në fsh. ....... – Rahovec, nga i ati A., e ëma N. e gjinisë 

Th., nga Prishtina, me vendbanim në rr. “........” – Bregu i Diellit, kompleksi banesor ......., 

nr...., kati ...., i martuar, prind i katër fëmijëve, i gjendjes se mirë ekonomike, pronar i 

Kompanisë “......” ka të përfunduar fakultetin ekonomik, me profesion ekonomist, Shqiptar, 

shtetas i Republikës se Kosovës, numri personal ......., i  dënuar më parë, mbrohet në liri. 

 

ËSHTË  FAJTOR 

  

Për shkak se 

     prej datës së pavërtetuar e deri më datën 02.04.2019 në kohë të pacaktuar, i pandehuri me 

dashje ka komunikuar vazhdimisht me tani të dëmtuarin S. R.,  me qëllim të ngacmimit, në atë 



 Numri i lëndës: 2019:105453 
 Datë: 18.01.2021 
 Numri i dokumentit: 01415269 
 

2 (13)  

   
2
0
1
9
:1
1
7
8
6
9

 

mënyrë që e ka përsëritur thirrjet telefonike, ka dërguar mesazhe telefonike si dhe letër përmes 

postës elektronike në adresë të kompanisë “.......”, duke insistuar që të takohet me të dëmtuarin, 

për të biseduar lidhur me një borxh që ia ka vëllai i tij S.R., me ç „rast e ka vënë nën shqetësim 

të madh emocional,  

 

- me të cilën ka kryer veprën penale Ngacmimi nga neni 186 par.1  të KPRK-së. 

 

Prandaj, gjykata në bazë të neneve 3,21,38,43,71,72 të KPRK-së, si dhe në bazë të 

neneve 365, 453 dhe 463, , të KPPRK-së, e 

G J Y K O N 

 

 Të pandehurit J. M. i cakton Dënim me gjobë  ne shumen prej 600 € (gjashtëqind) i cili 

do te paguhet pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit në afat prej 3 (tre) muajve në këste 

mujore dhe në rast të mos pagesës i njëjti dënim do t‟i shndërrohet ne dënim me burgim 

duke i llogaritur nga 20 euro gjobë për një ditë burgim.  

 

   Udhëzohet i dëmtuari që kërkesën pasuro juridike ta realizoj në kontest civil. 

 

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

shumën prej 70 € (shtat dhjetë euro) pasi që aktgjykimi të marr formën e prerë nën 

kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. 

 

 Obligohet i akuzuari që komfor nenit 39 par. 3 pika 3.1 të ligjit Nr. 05/L-036, për 

kompensimin e viktimave të krimit, të paguaj shumën prej 30 € (tridhjetë euro), brenda 

afatit prej 30 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi.   

 

A r s y e t i m 

Prokuroria Themelore Ferizaj Departamenti i Përgjithshëm, ka ushtruar aktakuzën me numër 

PP/II.nr.907-13/19 të datës 29.05.2019, ndaj të akuzuarit J. M. nga Prishtina, për veprën penale  

“Ngacmimi“ nga neni 186, par.1 të KPRK-së duke propozuar që i akuzuari të shpallet fajtor 

dhe t‟i shqiptohet sanksioni penal komfor ligjit në fuqi.  
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Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar më datë 

21.02.2020 si dhe në seancën e shqyrtimit kryesor të dt. 28.09.2020 në të cilat i akuzuari nuk 

pranoi fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës . 

 

Në fjalën përfundmitare të dt. 11.12.2020 , prokurorja e shtetit  deklaroj se vlerësoj fuqishëm 

dhe bindshëm se me provat e shqyrtuara dhe të administruara gjatë shqyrtimeve gjyqësore, 

është vërtetuar pa mëdyshje Aktakuzës PP/II nr. 907-13/19, të datës 29.05.2019, e ngritur 

kundër të akuzuarit J.M., në drejtim të veprës penale Ngacmimi nga neni 186 par.1 të KPRK-

së, andaj mbetet në tërësi pranë aktakuzës në fjalë. 

 

Vepra penale në fjalë është kryer me dashje nga ana e të akuzuarit me të vetmin qëllim që 

përmes të dëmtuarit S. R. të realizoj borxhin që ia kishte vëllai i tij S. R., ku i njëjti nga 

kompania “ P.” pronë e të akuzuarit kishte blerë pasuri të paluajshtme në emër të tij e jo në 

emër të kompanisë “ E.”, ashtu që i akuzuari në vazhdimësi ka insistuar të komunikoj me të 

dëmtuarin në forma të ndryshme dhe atë duke e thirrë dy herë me numrin e tij personal ......, një 

herë i ka dërguar sms po ashtu me të njëjtin numër, si dhe kishte dërguar një zarf kompanisë 

“E.”, pra të gjitha këto veprime inkriminuese i përmbushin elementet e figurës së veprës penale 

Ngacmimi, si dhe provojnë elementin subjektiv dashjen e të pandehurit për të kryer veprën 

penale, ngase të dëmtuarin dhe familjen e tij e ka vënë nën shqetësim të madh emocional.  

Gjatë shqyrtimeve gjyqësore janë administruar provat personale dhe materiale që fuqishëm dhe 

në mënyrë të drejtë vërtetojnë dyshimin e bazuar mirë se i akuzuari në fjalë e ka kryer veprën 

penale që i vihet në barrë, andaj nuk kam asnjë hamendje se i njëjti me dashje e ka bërë këtë 

veprim të kundërligjshëm. 

Se i akuzuari e ka kryer veprën penale që i vihet në barrë, kjo më së miri u vërtetua në mënyrë 

të pakontestueshme nga dëshmia e të dëmtuarit-dëshmitarit S. R., i cila ka dëshmuar se më parë 

nuk e kishte njohur të pandehurin J. M., por i njëjti në mes të muajve mars dhe prill të vitit 

2019 e kishte thirrë disa herë në telefon, i kishte dërguar sms, si dhe në fund kishte dërguar një 

zarf në drejtim të kompanisë “E.”, me qëllim që të takohet me të dëmtuarin për të biseduar 

lidhur me borxhin që i ka vëllai i tij S. R., mirëpo i dëmtuari nuk ishte takuar me të  

pandehurin, për shkak se ai nuk ka pasur ndonjë mosmarrëveshje me të, si dhe nuk ka pasur 

njohuri se vëllai i tij S. në emër të tij personal kishte blerë pasuri të paluajshtme nga kompania 

“P.”, ngase i njëjti nuk ka ndonjë pozitë udhëheqëse në kompaninë “E.”, ku tani drejtorë janë I. 

dhe B. R. Pra të gjitha këto veprime të të pandehurit kanë shkaktuar tek i dëmtuari dhe familja 

e tij shqetësim të madh emocional.  
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Nga dëshmia e dëshmitarit A. R., provohet fakti se vetëm një herë është takuar me të 

pandehurin J.M. në restorantin “Orchide” në Ferizaj, i cili takim është aranzhuar nga B.G., dhe 

aty është biseduar për borxhin e S. R. në shumë prej 1.800.000 euro, që ia kishte kompanisë 

“P.”, mirëpo dëshmitari nuk pranoi që të merret me këtë obligim financiar, ngase nipi i tij S.R. 

kishte qenë vetëm punëtor dhe asnjëherë nuk ka ushtruar ndonjë pozitë udhëheqëse, dhe 

mëqenëse nuk ka nënshkruar kontrata në emër të kompanisë “E.” atëherë barra për shlyerjen e 

borxhit i bie vetëm S. R. 

Nga dëshmia e dëshmitarit S.R., vërtetohet bindshëm se në kompaninë   “E.” ka pasur pozitën e 

kryepunëtorit dhe asnjëherë nuk është prezantuar si “Drejtor” i kompanisë “E.” gjatë periudhës 

kur i ka nënshkruar kontratat me ndërmarrjen “P.”, pra të gjitha raportet kontraktuale janë bërë 

në emër të tij personal. Po ashtu nga dëshmia e tij provohet fakti se i akuzuari përmes thirrjeve 

tekefonike të një pas njëshme e ka shqetësuar vëllain e tij tani të dëmtuarin S. R., për shkak të 

borxhit që kishte ai ndaj të akuzuarit rreth blerjes së pasurive të paluajtshme. 

Po ashtu edhe nga dëshmia e dëshmitarëve Sh. S. dhe B. G., u vërtetua se të gjitha kontrata 

janë nënshkruar nga S.R.-në emrin e tij personal si person fizik, i cili në zyrat e kompanisë 

është prezantuar si Drejtor i kompanisë “E.” gjithmonë sipas dëshmisë së dëshmitarëve të lart 

cekur.  

Sa i përket të akuzuarit në mbrojtjen e tij nuk e ka pranuar përgjegjësinë penale, mirëpo nuk e 

mohon faktin se përmes numrit të tij personal ...... e ka thirre dhe i ka shkruajtur sms të 

dëmtuarit, me qëllim që të takohet me të për biseduar rreth borxhit që i ka mbetur vëllai i tij 

S.R.. 

Ndërkaq edhe nga foto dokumentacioni i bashkëngjitur në shkresat e lëndës u vërtetua në tërësi 

gjendja faktike e përshkruar si në diapozitiv të aktakuzës, ngase i akuzuari me qëllim që të 

realizoj borxhin e mbetur nga S.R., me dashje në vazhdimësi përmes numrit personal ...... e 

thirrë disa herë në telefon dhe i shkruan sms të dëmtuarit S. R., duke inistuar që të takohet me 

të, por edhe pse i dëmtuari refuzonte të takohej me të pandehurin, i njëjti përsëri vazhdonte ta 

shqetësonte edhe duke dërguar zarf në emër të kompanisë “E.” si dhe duke dërguar persona të 

ndryshëm në shtëpinë e babait të dëmtuarit, dhe si rrjedhojë e këtyre veprimeve tek i dëmtuari 

dhe familja e tij kanë sjellë shqetësime të mëdha, si dhe dëmtim të imazhit dhe reputacionit të 

ndërmarrjes “E.”, po ashtu edhe nga kontratat që gjendet brenda shkresave të lëndës u vërtetua 

qartë dhe bindshëm se të njëjtat janë të nënshkruar nga S.R. si persona fizik e jo në emër të 

kompanisë “E.”, si dhe njehe rit nuk janë të noterizuara. 
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Prandaj  pas vlerësimit të gjithanshëm dhe të drejtë të provave personale dhe materiale, si dhe 

duke i çmuar dhe ndërlidhur në kontekst logjik dhe faktik me njëra tjetrën, konsideroj se ka 

prova të mjaftueshme se i akuzuari e ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar. 

Kështu që gjykatës i propozoj që të njëjtin të shpallë fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit me një 

dënim, që do të arrihej qëllimi i dënimit i paraparë në nenin 38 të KPRK-së, ku dënimi duhet të 

jetë në proporcion me peshën e veprës penale, sjelljen dhe rrethanat e kryerësit. 

Gjykatës i propozoj që me rastin e përcaktimit të dënimit si rrethana lehtësuese duhet të merr 

parasysh sjelljen e akuzuarit pas rastit në fjalë, ndërsa si rrethana rënduese me rastin e caktimit 

të dënimit duhet të merr parasysh shkallën e lartë të dashjes së të akuzuarit, ngase i njëjti ka 

përsëritur thirrjet telefonike, dërgimin e mesazheve telefonike si dhe lënien e një zarf në 

objektin e ndërmarrjes “E.”, dhe si rrjedhojë e këtyre veprimeve tek i dëmtuari dhe familja e tij 

ka shkaktuar shqetësim të madh emocional dhe dëmtim të imazhit të kompanisë së lart cekur. 

 

Përfaqësuesi me autorizim i të dëmtuarit av, Qendrim Zogaj në fjalën përfundimtare deklaron 

se i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe ushtron kërkesën pasurore-juridike në vlerë të pacaktuar 

që do e realizojnë në kontest civil, me tutje konsiderojmë se nga provat e administruar 

vërtetohet se i akuzuari ka kryer veprën penale te cilën e ngarkon aktakuza. Konsiderojmë se 

është vërtetuar se i njëjti me dashje ka ndërmarrë veprime te vazhdueshme qe te cilat kane 

përbërë shqetësim dhe ngjallur frike për te dëmtuarin ku i akuzuari edhe pse ka qenë në dijeni 

se nuk ka asnjë raport afarist me te dëmtuarin S. R. dhe as me kompaninë E. e ka telefonuar - 

dy herë, ka dërguar SMS - një herë dhe email - një herë duke insistuar që i dëmtuari të 

përgjigjet për një borxh te cilin ky i fundit nuk e ka pasur dhe vazhdon të mos e këtë ndaj të 

akuzuarit dhe as kompanisë se tij.  

 

Nga provat e administruara është vërtetuar fakti se personi i quajtur S.R. nuk është prezantuar 

asnjëherë si drejtor i kompanisë “E.” me rastin e blerjës se patundshmërive tek kompania e të 

akuzuarit. Nëse lexohet me kujdes dëshmia e drejtorit B. G.i njëjti konstaton se me rastin e 

paraqitjes se S. R. ne selinë e “P” për të blerë palujteshmëri kanë verifikuar të dhënat e 

kompanisë E. në ARBK dhe kanë konstatuar se ky person nuk figuron si drejtor i kompanisë E. 

por ka vetëm mbiemër te njëjtë me pronarët e kompanisë. Prandaj insistimi i të akuzuarit për të 

kontaktuar të dëmtuarin për një borxh të krijuar nga një person i tretë i cili nuk ka kompetenca 

ne kompaninë E. provon dashjen e të akuzuarit si element subjektiv i kësaj vepre penale. I 

dëmtuari ka vazhduar te jete nën presion edhe të mediave për këtë borxh jo egzistent dhe për 

këtë kemi prezantuar si provë edhe një email ku kompania E.kontaktohet dhe pyetet për një 
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borxh te cilën e njëjta nuk e ka ndaj te akuzuarit e as kompanisë se tij. Se fundmi i dëmtuari 

pikërisht për këtë borxh është marr në pyetje në një rast të ri penale të filluar nga i akuzuari e 

që dëshmon se ky presion i panevojshëm ndaj tij edhe pse tani me mjete të lejuara ligjore 

vazhdon edhe sot.  

- I propozojmë Gjykatës qe pas vlerësimit të provave të akuzuarin ta shpall fajtor për veprën 

penale dhe ta dënoj sipas ligjit, po ashtu me këtë rast i propozojmë Gjykatës qe ne suaza te 

ligjit të vendos edhe për kërkesën pasuro – juridike.  

Mbrojtësi i të akuzuarit në fjalën përfundimtare deklaron:: se i dëmtuari i vetëm në këtë 

qeshtje penale është i pandehuri dhe atë duke u bazuar në strategjinë e të dëmtuarit  për tiu 

zmbrapsur pretendimeve komerciale të mbrojturit të tij ka rezultuar me ndjekje penale ndaj të 

pandehurit. Ka pritur se prokuroria do heq dorë nga ndjekja penale për këtë vepër penale ngase 

nuk ka arritur që më asnjë provë të vërtetoj aktakuzën në ketë rast, porse ka vërtetuar të 

kundërtën e saj . Gjatë shqyrtimit  është vërtetuar se, 

 -në veprimet  e të mbrojturit të tij nuk ka veprime inkriminuese me të cilat do të konsumohej 

vepra penale e ngacmimit, 

-të gjitha veprimet e tija kanë qenë të natyrës komerciale dhe zyrtare, 

-dhe se nuk janë vërtetuar shkalla e dyfishtë e dashjes e paraparë për veprën penale ngacmimi , 

pra dashja për ngacmim dhe vetëdijen se me veprimet e tija do të ngacmohet personi tjetër. 

  Për këtë shkak i propozon gjykatës që aktakuzën e prokurorisë ta hedh dhe të mbrojturin e tij 

ta liroj nga aktakuza.  

 ashtu siç pala e dëmtuar pretendon se i është shkaktuar dem atij për shkak te veprimeve te 

vëllait te tij për qe demin e kërkon nga i pandehuri dhe këtë e cilëson si absurde qe te mos barte 

obligime për shkak te vëllait te tij si palë e tretë. Ne anën tjetër pretendon se i pandehuri do te 

duhej ngarkuar me përgjegjësinë për shqetësimet emocionale qe i janë shkaktuar nga mediat 

për shkak te ushtrimit të një të drejte siç edhe pala e dëmtuar e theksoi legjitime. Pra 

pretendohet standard i dyfishtë. Kurse sa i përket çështjes se zarfit dhe vizitave ne familjen e 

babait te dëmtuarit serish shprehim pakënaqësinë tone për mos trajtimin si duhet nga 

prokuroria e faktit se nëse provat tjera shfajësuese kane mundur te jene te paqarta, fakti se një 

zarf i tille dhe vizitat ne shtëpinë e babait te dëmtuarit është vërtetuar qarte edhe me deklarimin 

apo gjate marrjes ne pyetje te dëshmitarit Sh.S.  

I akuzuari në fjalën përfundimtare deklaron: e mbështes ne tërësi fjalën e mbrojtësit tim 

dhe nuk se çfarë te shtoj.  

Pasi që i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë në procedurën e provave gjykata bëri degjimin e 

deshmitarëve; S. R., H. R.,S.R., Sh. S., B. G., provat materiale , padit civile me nr. rendor 
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C.nr.816/19 dhe C.nr.818/19, gmail nga gazeta Insajder drejtuar kompanisë të dëmtuarit me dt. 

15.10.2020    bëri shikimin e fotografive në shkresat e lëndës si dhe morri në shqyrtim 

mbrojtjen e të akuzuarit. 

         Dëshmitari - i dëmtuari  S. R.deklaron: se për personin J.M. ka degjuar për here të pare 

vitin e kaluar diku në mars ose prill kur I njenjti e kishte thirrë në telefon dhe kishte kërkuar 

takim lidhur me problemin kinse kishte pasur me vëllain tim S. dhe unë I kamë thënë se nuk 

dal në takim kur nuk kisha se për çka me dal dhe se pas kësaj prej telefonit të tij ka provuar të 

më thërras edhe dy here por nuk i ishte përgjigjur dhe pastaj i akuzuari i kishte dërguar sms. 

Deklaron se është shqetësuar prej telefonatës së tij ngase për mes mixhës së tij  H. R. ka 

kërkuar takim me pretendim se si firma i kena borgj dhe duke pasur parasysh se nuk e kam 

njoft kamë qenë i shqetësuam. Pas telefonatës nga i pandehuri ka pasur telefonata edhe nga Sh. 

S. I cili I ka prezentuar disa shenime per borgje dhe se pas kësaj ka degjuar se I pandehuri J. 

nëpër kompani të ndryshme ka përhapur  lajme se kishe i kemi borgj dhe kjo ka ndikuar në 

imazhin tonë si kompani dhe kjo na ka shqetësuar ngase me të akuzuarin dhe kompaninë e tij 

nuk kemi pasur kurrfarë kontakti dhe se ishte mjaftë shqetësuese se ishte dërguar zarf në 

kompaninë tone me shënime për borgje në vlerë milionëshe . 

 

       Dëshmitari A.R. deklaron: se ai tash është Drejtor vetëm për kompaninë “E. në 

Maqedoni dhe jo për Kosovë ndërsa gjatë viteve 2016-2019 ka qenë drejtor i saj edhe ne 

Kosovë. Pronarët përveç tij janë edhe tre vëllezërit e tij I., B. dhe I. R. S.R. në aspektin familjar 

është djali i vllaut ndërsa në kompani ka qenë vetëm i punësuar kohë pas kohe ndërsa në vitin 

2016-2017 nuk ka qenë i punësuar për arsye që nuk i kujtohen mirë. S. nuk i ka përmendur 

asnjëherë për ndonjë problem. Pohon se e njef të pandehurin J.M. dhe se një herë është takuar 

me të në restaurant Orchide ku me të ka qenë edhe një person me emrin B.i cili e ka telefonuar 

dhe ka biseduar me të pasiqë ai gjithmonë e ka telefonuar për qëllime afariste dhe ka kërkuar 

që të takohet më të. Pasi është taku me B. ka ardh një person me emrin Sh. dhe ka filluar të 

tregoj për një problem për të cilin nuk ka dëgjuar asnjëherë lidhur me disa kontrata dhe 

borxheve që i ka S.R. – J. M. dhe B. në vlerë prej 1.8 milion euro. Ai është larguar dhe pas 

dhjetë minutave ka ardh J. me një person dhe i ka thënë se keni obligime – borxhe për disa 

makina, lokale e patundshmëri, ndaj nesh si Kompani lidhur kontrata me S.R. i cili sipas J. i 

ishte prezantuar si Drejtor i Kompanisë, mirëpo ai i ka thënë se ka shumë puntorë dhe nuk 

mund te merret me te gjithë dhe se kontratat i kishte lidhur në emër të vet e jo në emër te 

Kompanisë dhe nuk ka pranuar të hyjë në negociata me ta ngaqë nuk e posedon këtë listë të 

borxheve. Dëshmitari deklaron se nuk e di se a ka qenë në marrëdhënie punë S.R. në kohën e 
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takimit. Biseda është zhvilluar e qetë dhe ka zgjatë rreth një orë pasi që i ka thënë se do të 

bisedoj edhe me S. por pastaj e ka kontaktuar S. ngaqë ai është person më përgjegjës në 

hierarkinë e kompanisë dhe ai më tha që të mos merrem me këtë punë se nuk je mirë me 

shëndet. Ai deklaron se nuk ka pasur hamendje në lidhje me pozitën e S. brenda kompanisë dhe 

se pasiqë ka biseduar me S. i ka kontrolluar dokumentet zyrtare dhe ne arkiv dhe nuk ka gjetur 

asgjë i ka kthyer përgjigje vetëm B. dhe i ka thënë që të mos provojë që ta kontaktojnë prapë 

dhe nuk kam dashur të takohem me askënd për problemet që janë jashtë kompanisë e po ashtu 

nuk i ka thënë asnjëherë J. M. që për këtë çështje të kontaktojnë S.. Po ashtu ai nuk mban mend 

të ketë biseduar në telefon të nesërmen me J. M.. Nuk është në dijeni rreth emailave që kanë 

ardh në kompani pasiqë atë email e kontrollojnë diku afro dhjetë persona si dhe nuk ka njohuri 

se S.R. është sjell si drejtor i Kompanisë. Dëshmitari nuk ka njohuri rreth rrogës së nipit të tij 

të cilin e ka edhe punëtor. 

 

  

       Dëshmitari S.R. deklaron: se ai është i punësuar edhe tani në Kompaninë “E.” dhe se ka 

filluar punën në vitin 2007 ne cilësinë e Kryepunëtorit dhe ka punuar herë pas here. Si 

përgjegjesi ka pasur punët në terren dhe organizimin e punëtorëve. Ai deklaron se nuk ka 

borxhe dhe se e njeh të pandehurin J.M. – G., me kompaninë P. Constration dhe se nuk ka 

pasur bashkëpunim me të si kompani “E.” asnjëherë. Kur e ka njoftuar J.ka qenë i pa punë dhe 

e ka njoftuar nëpërmjet disa shokëve Sh. S. dhe A. S. Pasi që ka qenë i pa punë ka pasur nevojë 

për mjete financiare jemi takuar me të ne restauronin e tij S. dhe ka shprehur gatishmërinë që të 

i ndihmojë duke I ofruar banesa, lokale, toka dhe vetura që t‟i shes, por ai deklaron se ky ka 

qenë mashtrim nga shoqëria e tij Sh. dhe A. e të cilët për përfitime personale kanë dashur që ta 

fusin ne grackë tek J. duke e prezantuar si pronar të kompanisë. Ai thotë se i ka nënshkruar 

këto kontrata edhe pse nuk ka pasur mundësi materiale që t‟i nënshkruaj por nuk e ka 

informuar J. M. se ka qenë i pa punë dhe ne gjendje të rëndë ekonomike. Ata më kanë thënë që 

t‟i nënshkruaj dhe nëse nuk arrij t‟i shes në afat prej një viti mund të ja kthej. Pas një kohe kur 

ka ardh koha që janë bërë një vit janë takuar në Prishtinë në kafi terinë e tij në rrugën B dhe i 

pandehuri i ka kërkuar mjetet por ai e ka njoftuar se nuk i ka shit tek asnjë palë. Ai ka insistuar 

për pagesë kinse dëshmitari i ka shitur ato. Dëshmitari deklaron se është i njoftuar për thirrjet 

telefonike mes S. dhe J. dhe me sa e din kanë qenë kërcënuese, po ashtu edhe për takimin me 

A. që kanë pasur ne Orchide. Por ai i ka informuar të dy se këto janë të pavërteta. Kontratat 

kanë qenë të nënshkruara në emrin e tij personal dhe në kompani ka shkuar si blerës por jo si 

drejtor i E.t. Pasi që kontratat kanë pas afat të caktuar pagese dhe pas skadimit të këtij afati 
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kanë pushuar se vlejturi prandaj nuk i ka bërë ndonjë pagesë. Ai thotë se është i njoftuar se 

këto palujtëshmëri janë shitur tek palët e treta nga i akuzuari por ai personalisht nuk I ka shitur. 

Asnjëherë nuk i ka thënë të akuzuarit se për kontratat e nënshkruara duhet të kërkojë 

përgjegjësi nga S.R. apo dikush tjetër dhe nuk e dinë nëse ka qenë në arrest shtëpiak në atë 

kohën e rastit. Po ashtu është në dijeni se kompania E. po akuzohet se ka mashtruar kompaninë 

P. C.. 

  

       Dëshmitari Sh. S. deklaron: se është takuar me A.R. në restaurant Orchide në lidhje me 

borxhin që i ka S.R. në vlerë 193 mijë euro nëse mundet ai me i bo zgjidhje pasiqë S. ka qenë 

në arrest shtëpiak. Me S. kanë qenë në kontakt rreth dy vite dhe pasi që e ka kontaktuar ne 

lidhje me borxhin ai i ka thënë që të bisedoj me vëllain e tij S.in dhe pastaj ka insistuar të 

takohet edhe me prindin e tij B.. Deklaron se takimin ne Orchide e ka organizuar ai pasi që nuk 

ka bërë zgjidhje me të larte cekurit e ka telefonuar A.. E ka telefonuar dhe J. dhe ai i ka thënë 

që janë ne restaurant Orchide. Pasi kam shkuar aty e ka njoftuar A. ne lidhje me borxhin që e 

ka S. ndaj tij në emrin e tij personal. E ka degjuar pastaj dhe bisedën që ka pasur J. me A. dhe 

kanë përmendur shifra të mëdha borxhesh. Ai tregon se prej nga e ka pasurinë e tij duke e ditur 

se është shume e madhe dhe ky është vetëm ekonomist. Po ashtu deklaron se J. e njeh 

nëpërmjet S. dhe S. është prezantuar si pronar – menaxher i E.t. Deklaron se ai ka lidhur 

kontrata me S. si person fizik si dhe që ka shkuar në shtëpinë e S. dhe nuk është iniciuar 

procedurë kundër tij. Zarfin në Kompaninë E. thotë se e ka dërguar vetë dhe pasi që ka 

biseduar me Isen e ka shkruar në zarf për S..  

 

       Dëshmitari B. G. deklaron: se punon në kompaninë P. qe 13 vite si drejtor I saj. S. R. e 

njeh pasi që në vitin 2018 ka ardhë në zyre me Sh. dhe A. lidhur me blerjen e disa 

palujtshmërive dhe pasi ka kontaktuar me J. kanë lidhur ato kontrata. S. është prezantuar si 

drejtor i E.t por ata kanë shikuar edhe në ARBK dhe e kanë parë se kompania është përberë 

prej disa aksionarëve me mbiemër të njëjtë edhe me S. dhe prandaj kemi lidhur ato kontrata me 

emër të tij si person fizik. Këto kanë qenë si para kontrata prandaj janë lidhur vetëm me emër 

dhe mbiemër dhe ato kontrata nuk janë noterizuar pasi që nuk janë paguar vetëm disa që janë 

paguar janë noterizuar. Në lidhje me rastin e takimit në restaurant Orchide ai e ka kontaktuar S. 

R. dhe ai i ka thënë që të kontaktoj A. R. pasi që ka qenë në arrest shtëpiak. Pas dy, tre ditësh 

janë takuar në Orchide me të dhe pastaj ka ardh edhe Sh. S. të cilin e kemi lajmëruar. A. ja ka 

prezantuar kontratat dhe listën e borxheve por ai i është përgjigjur se do t‟i kontaktoj vëllezërit 

dhe do të na informoj sepse ka qenë shumë i befasuar. Ai pohon se lidhin kontrata interne dhe 
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se nuk paguhet çmimi duhet të kontaktohen në mënyrë që ta bëjnë shkëputjen e tyre me 

nënshkrim në mënyrë që ato të mos bëhen objekt shitje tek palët e treta, po ashtu deklaron se e 

kanë kontaktuar S. për shkëputjen e kontratave.  

        Gjykata bëri shqyrtimin e provave materiale: deklaratën e të dëmtuarit të dhënë në 

Prokurorinë Themelore në Ferizaj me datë 15.05.2019, deklarata e të pandehurit e dhënë në 

Stacionin Policor në Ferizaj e datës 08.04.2019, foto dokumentacioni si dhe shkresat e tjera në 

lëndë, padia e paditësit Sh. S. dorëzuar ne Gjykatën Themelore Ferizaj ndaj S.R. me 

C.nr.818/19 si dhe po ashtu padia e paditësit B. Z. ndaj te pandehurit S.R. C.nr.816/2019, 

raporti nga Departamenti i Hetimeve Tatimore dhe i Inteligjencës e dt. 27.10.2020.   

       Palët kanë propozuar edhe prova të reja: emailin e datës 18.08.2020 të drejtuar nga Gazeta 

Insajderi për të dëmtuarën – Kompaninë E., procesverbali i marrjes në pyetje të të dëmtuarit në 

procedurë Civile – në këtë procedurë i akuzuar J.M..  

 

       I akuzuari në mbrojtjen e tij deklaron: se S. R. e ka njoftuar pranë kompanisë P.me të 

cilin ka nënshkruar kontrata dhe se i ka kryer pjesën e parë të obligimeve vetëm 20 %. Pasi që 

e ka pyetur për obligimet e tjera ai I ka thënë se gjendet në arrest shtëpiak dhe të gjitha 

obligimet do t‟i bart tek personat përgjegjës, familjarët e tij dhe menaxherët me referim tek 

A.R.. Ka kontaktuar me A. dhe ai i ka thënë se përgjegjës për këtë çështje do të jetë S.R., e ka 

kontaktuar atë ku i është prezantuar dhe ai i ka thënë që i duhen disa ditë që të konsultohet me 

vllaun e tij por ai pastaj nuk e ka kontaktuar. Në këtë mënyrë i akuzuari e ka telefonuar prapë 

por nuk ia ka hap dhe pastaj i ka dërgu SMS. Po ashtu pohon se zyra ligjore e kompanisë P. I 

ka dërguar email zyrtar kompanisë E.. Ai deklaron se asnjëherë nuk ka pranuar ndonjë njoftim 

para ngritjes së kallximit penal se me veprimet e tij është duke e ngacmuar dikë dhe as ndonjë 

përgjigje. Ai mohon se i ka kontaktuar fizikisht familjen R. dhe asnjë nga bashkëpunëtoret e tij. 

I akuzuari thotë se i është shkaktuar dëm ekonomik, imazh I është dëmtuar tek palët e treta dhe 

ndihet i mashtruar po ashtu deklaron se ai e ka njohur S.R.si pronar dhe i ka telefonuar vëllaut 

të tij S. pas sugjerimit direkt të tij. Pas emailin nuk ka kontaktuar më me anëtarët e familjes R. 

dhe në çdo komunikim paraprak me ta ka qenë brilant duke i respektuar si kompani serioze. Në 

lidhje me pronat që ka lidhur kontrata deklaron se ka probleme te vazhdueshme. I akuzuari 

pohon se kontratat janë në emër të S.R. dhe se ai e ka kontakuar S. dhe familjarët ngaqë është 

deleguar nga S.. Sa i përkët verifikimit të personave që lidhin kontrata i akuzuari deklaron se 

nuk bëjnë një verifikim të tillë por kontratat janë nënshkruar në emër të S.R. dhe jo në emër të 

Kompanisë. Ai është në dijeni se këto kontrata kanë pas afat të caktuar të përmbushjes dhe 
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nëse nuk përmbushen janë të pavlefshme, po ashtu deklaron se janë përmbushur vetëm dy nga 

to dhe se ka insistuar që të përmbushen ngase S.R. ka insistuar që të mos prishen.  

 

Gjykata shqyrtoi dhe v lerosi  me kujdes deklarimin e dëshmitarit-dëmtuarit S. R. dhe verën se 

e njëjta ka një vazhdimësi logjike, plotësohet dhe vërtetohet nga dëshmitë e dëshmitarëve A.R. 

dhe S.R., pjesërisht nga dëshmia e e të akuzuarit  edhe nga provat materiale thirrja telefonike 

dhe sms ketë rast dhe për këtë shka gjykata i fali besimin. 

 

Gjykata shqyrtoi dhe v lerosi  me kujdes deklarimet e dëshmitareve A.R. , S.R., B. G. dhe 

Sh.S. dhe verën se të njëjtat kanë një vazhdimësi logjike, plotësohen dhe vërtetohen nga njëra 

tjetra por se nuk janë kundërshtuar nga palët në procedurë dhe për ketë shkak gjykata ju fali 

besimin për çështjen për të cilat kanë dhënë deklarimin , ndërsa të njëjtit nuk kanë dëshmuar 

për çështjen e thirrjeve telefonike dhe sms të dërguara nga I akuzuari përmes telefonit  të 

pandehurit në adresë të të dëmtuarit dhe firmës së tij(që është objekt i aktakuzës).   

 

Gjykata vlerësoi provat materiale dhe verën se , mes të pandehurit gjegjësisht kompanisë së tij 

P. C. dhe S. R. vëllait të të dëmtuarit janë të përpiluar dhe nënshkruar  kontrata /marrëveshje 

për shitblerje te palujtshmerive të pa noterizuara dhe atë me dt. 10.09.2018, ku palët kanë kan 

shprehur vullnetin e tyre kontraktues dhe njihe rit si afat për realizmin e obligimeve 

kontraktuese kanë caktuar datën 31.01.2019 dhe në rast mos pagese të çmimit kontraktues 

kontrata kanë pushuar të jenë vali de nul dhe qe kontestet eventuale mes tyre të zgjidhen në 

gjykatën kompetente.   

 

Nga Njoftimi i cili i është dërguar kompanisë së të dëmtuarit E. te dt.16.03.2019, thirrjes 

telefonike nga numri i telefonit 049 111-101, pronë e të pandehurit dhe sms po nga i nj ënjti 

telefon, gjykata verën se i pandehuri ka kërkuar të realizoj takim me ta me qëllim të 

bashkëpunimit të mëhershëm mes tyre  dhe atë për marrëveshjet që kishte bërë S.R. me të nj 

ënjtin dhe njihe rit ka shprehur zhgënjimin e tij me mënyrën e tyre të komunikimit dhe se ketë 

mënyrë të komunikimit nuk e konteston i akuzuari dhe se është provë materiale të cilës gjykata 

I fali besimin. 

  

Gjykata ka bere vlerësimin e provave te shqyrtuara një nga një dhe te gjitha së bashku dhe ka 

konstatuar ketë gjendje faktike; prej datës së pavërtetuar e deri më datën 02.04.2019 në kohë të 

pacaktuar, i pandehuri me dashje ka komunikuar vazhdimisht me tani të dëmtuarin S. R.,  me 
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qëllim të ngacmimit, në atë mënyrë që e ka përsëritur thirrjet telefonike, ka dërguar mesazhe 

telefonike si dhe letër përmes postës elektronike në adresë të kompanisë “E.”, duke insistuar që 

të takohet me të dëmtuarin, për të biseduar lidhur me një borxh që ia ka vëllai i tij S.R., me 

ç‟rast e ka vënë nën shqetësim të madh emocional.  

kjo vërtetohet nga deklarata e dëshmitarit S. R., nga thirrjet telefonike dhe sms dhe njoftimit që 

gjenden në shkresat e lëndës pjesërisht nga deklarata e vet të akuzuarit ndërsa deklarimit 

akuzuarit se ai nuk ka kryer një veprim të tillë porse vetëm ka qenë një komunikim normal me 

qëllime afariste duke I kërkuar realizim borgji në vlerë të madhe edhe pse nuk kishte 

marrëveshje kontraktuese me të dëmtuarin, gjykata nuk i fali besimin sepse nuk u mbështet në 

asnjë provë të vetme kurse provat e ofruara nga ana e prokurorisë ishin bindëse dhe se në asnjë 

moment nuk janë kundër argumentuar nga ana e të akuzuarit. 

  

Gjykata vlerësoi me kujdes pretendimin e të pandehurit dhe mbrojtësit të tij se i vetmi i 

dëmtuar nga ky  rast është vet i akuzuari dhe se veprimet e tij janë normale në komunikimin 

afarist dhe se i njëjti ka kërkuar realizimin obligimeve kontraktuese që kishte vëllai i të 

dërmuarit S.R., porse gjykata duke marrë parasysh të gjitha provat materiale dhe dëshmitë e 

prezantuara , gjen se pretendimi i tillë është i pa bazuar ngase për veprimet kontraktua le që i 

kishte i akuzuari me vëllain e të dëmtuarit S.R. i cili kishte hyr në mardhaje juridike civile si 

person fizik me prestime apo detyrime të caktuar dhe afat kohor dhe mënyrën e shkëputjes së 

kësaj mardhaje duke mos implikuar persona tjerë , nuk kishte arsye që për të njëjtën të kërkoj 

përmbushjen nga personat e tjerë që në këtë rast vet kërkesa për përmbushje obligimi ka krijuar 

shqetësim tek i dëmtuari.     

 

Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale “Ngacmimi“ nga neni 186, par.1 të 

KPRK-së. Veprimin e tij e ka kryer me dashje duke qenë i vetëdijshëm se me veprimin e tij 

krijonte shqetësim tek i dëmtuari, posaçërisht pas komunikimit të parë në telefon kur i dëmtuari 

i kishte kërkuar të mos e shqetësonte më i nj ënjti kishte insistuar prapë përmes dërgimit të sms 

dhe njoftimit në firmën e të dëmtuarit. 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin, gjykata vlerësoj rrethanat 

në kuptim të nenit 72,73 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë lehtësuese sjelljen korrekte  të 

akuzuarit gjatë gjithë seancave gjyqësore, , ndërsa  në rastin konkret rrethanë rënduese vlerësoj 

shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit, intensitetin e lartë të dashjes që vërehen nga 

veprimet e nj pas njëshme , rrezikshmërinë konkrete të veprës penale si dhe recidivizmin e tij. 
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Gjykata është e bindur se edhe me një dënim të tillë,  do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i 

dënimeve i paraparë në nenin 38 të KPRK-së, përkatësisht dënimi i shqiptuar është plotësisht i 

justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, rrezikshmërinë e saj dhe të autorit të saj, 

që do të shërbej në parandalimin e kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen 

(preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi që ti përmbaj personat e tjerë nga kryerja e 

veprës penal ( preventive  gjenerale). 

Komfor neneve 450 dhe 453 të KPPK-ës, obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve dhe 

të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 70 €,  si dhe në fondin e kompensimit të 

viktimave të dhunës shumën prej 30 € ne afatin prej 15 ditësh pasi qe aktgjykimi të merr 

formën e prerë nën kërcënimit të përmbarimit me dhunë.  

Komfor nenit 463 të KPPK-së , gjykata të dëmtuarin për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike e ka udhëzuar  në kontest civil. 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve  326  dhe 365 të KPPK-së, u vendos si në 

diapozitivin e këtij aktgjykimi. 
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G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Shabi Idrizi 

 

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. 

 

 

 

 


