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Numri i lëndës: 2019:204049 

Datë: 23.11.2020 

Numri i dokumentit:     01289806 

 

 
P.nr.1362/17 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm 

gjykues Murat Hulaj dhe me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Ylberza Gllogjani, në çështjen 

penale kundër të akuzuarit B. I.nga fsh.........-K. ..., për vepër penale, Shantazhi e ngelur në 

tentativë, parashikuar nga neni 341 par.1 e lidhur me nenin 28 të KPRK-së, duke vendosur 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë, Departamenti për Krime të Përgjithshme, 

PP.II.1590/2017 dt.12.12.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datë 15.09.2020 dhe 

vazhdimit me dt. 14.10.2020, në prezencë të Prokurorit të Shtetit Dorjan Juniku, të akuzuarit B. 

I.dhe dëshmitarit A. Sh.e në mungesë të dëmtuarit N. B., me dt.16.10.2020 mori dhe publikisht 

shpalli, ndërsa me dt.16.11.2020 përpiloi këtë:  

A K T GJ Y K I M 
 

I pandehuri:  

 

B. I.i lindur më ..........., në Pejë, me banim në fsh. ........-..., ku dhe banon, me numër personal 

............, i biri i B. dhe nënës S. H., e gjinisë H., ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së 

mesme ekonomike, i martuar, baba i 2 fëmijëve, me nr. tel .........., shqiptar, shtetas i R. 

Kosovës, i pagjykuar më parë mbrohet në liri. 

ËSHTË FAJTOR 

Për shkak se: 

Me dt.16.06.2017 , rreth orës 18:00, në fshatin ........, K. ...., më qëllim të përvetësimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore, kanos të dëmtuarin N. B. se do të zbulojë diçka në lidhje 

me personat e afërm më të, duke tentuar që ta detyrojë të ndërmarrë veprime kundrejt pasurisë 

së tij, në atë mënyrë që gjatë bisedës me të dëmtuarin, të njëjtën e kanos se do të postojë në 

rrjetet sociale, foto intime të dashurës së tij D. I., në rast të mospagimit të shumës prej 300 

euro.  

 

- Me çka ka kryer vepër penale, Shantazhi e ngelur në tentativë, parashikuar nga neni 

341 par.1 e lidhur me nenin 28, të KPRK-së “ 

 

Andaj, gjykata konform nenit 7, 8 par. 1, 9, 10 par. 1, 17 par. 1, 21 par. 1 dhe 2, 41, 42, par. 1 

nën par. 1.1, 43 par. 1 nën par. 1.3, 46, 49 par. 1 nën par. 1.1, 50, 51, 52 par. 1 dhe 3, 73, 74 

dhe 341 par.1 e lidhur me nenin 28 të KPRK-së, dhe nenit 245, 246, 359, 360, 361, 365, 366, 

450 dhe 463 te KPPRK-se, të pandehurin e: 
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G J Y K O N 

 

- Me dënim me burg ne kohëzgjatje prej 1 (një) viti dhe me dënim me gjobë në shumë 

prej 800 (tetëqind) euro. 

 

- Dënime me burgë dhe me gjobë  fare nuk do te ekzekutohen nëse i pandehuri ne afat 

prej 2 (dy) viteve nuk kryen ndonjë vepër te re penale. 

 

- I pandehuri obligohet qe ne emër te paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 70 

(shtatëdhjetë) euro, dhe ne emër te kompensimit te viktimave shumen prej 30 (tridhjetë) 

euro, ne afat prej 15 (pesëmbëdhjete) ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi. 

 

- Pala e dëmtuar, N. B., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet ne kontest 

civil. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Pejë – Departamenti i përgjithshëm, ka ngrit aktakuzën 

PP.II.1590/2017 dt.12.12.2017, ndaj te pandehurit B. I.nga fsh. ........-K. ..., për vepër penale, 

Shantazhi e ngelur në tentativë, parashikuar nga neni 341 par.1 e lidhur me nenin 28 të KPRK-

së. 

 

Gjykata mbajti shqyrtimin gjyqësor me date 05.10.2020 dhe vazhdimin e shqyrtimit gjyqësor 

me dt.14.10.2020 ne prezencën e prokurorit te shtetit Dorjan Juniku, te pandehurit B. I., 

dëshmitarit A. Sh.dhe në mungesë të dëmtuarit N. B.. 

 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.05.10.2020 i pandehuri pasi udhëzimeve nga gjykata 

konform nenit 323 të KPRK-së, pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit dhe pas 

njoftimit me pasojat dhe privilegjet e pranimit të fajësisë, i pandehuri nuk e pranoj fajësinë për 

veprën që i vihet në barë. 

 

Gjykata vazhdoj shqyrtim kryesor me dt.14.10.2020 në të cilën seancë u dëgjua dëshmitari A. 

(Sh.) Sh., si dhe u administruan provat materiale siç janë: Deklarata e të dëmtuarit N. B. e 

dt.18.12.2017 e dhënë në Prokurorinë Themelore në Pejë, deklarata e të pandehurit B. I.e dhënë 

në Prokurorinë Themelore në Pejë me dt.13.12.2017, raporti i oficerit Osman Goci e 

dt.18.06.2018, deklarata e të dëmtuarit N. B. e dt.18.06.2017 e dhënë në Stacionin Policor në 

Pejë, deklarata e të pandehurit B. I.e dt.19.06.2017 e dhënë në Stacionin Policor në Pejë, si dhe 

u bë shikimi i foto dokumentacioni i cili gjendet në shkresat e lëndës, i pandehuri dha 

mbrojtjen e tij dhe në fund u mor edhe fjala përfundimtare e palëve në procedurë. 

 

Gjykata në vazhdimin e shqyrtimit kryesor të dt.14.10.2020 ka bërë edhe dëgjimin e 

dëshmitarit A. Sh.i cili ka deklaruar se: B. e njoh sepse e kam fqinjë. Me D. kam qenë në lidhje 

në vitin 2017 dhe kam pasur foto me të, por ato foto kanë qenë normale. Nuk më kujtohet se a 

më ka kontaktuar B., nuk më kujtohet se a më ka thënë mi fshi fotot e D., por e di që unë i kam 

fshirë fotot e D.nga telefoni. N. më ka kontaktuar në telefonin tim dhe unë atë asnjë herë nuk  e 
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kam kontaktuar. Asnjëherë nuk  e kam shantazhuar N. she asnjë herë nuk i kam kërkuar para. 

N.më ka kontaktuar dhe më ka thënë se unë jam në lidhje me D., pastaj unë jam tërhequr dhe 

jam martuar jashtë. 

 

Gjykata pas analizimit dhe administrimit të provave vlerësoj se: 

 

Nga deklarata e të dëmtuarit N. B. e dt.18.12.2017 e dhënë në Prokurorinë Themelore në Pejë 

rrjedh se këtu i pandehuri dhe i dëmtuarit janë takuar me ç ‘rast i pandehuri të dëmtuarit ju ka 

drejtuar me fjalët se “ I kam fotot e D. dhe videot, ami 300 euro unë i fshij ose përndryshe do ti 

postoj çdo kund”. – Deklarimit të tillë gjykata ia fali besimin pasi që kjo deklaratë është në 

përputhje edhe me deklarimin e të njëjtit dhënë në polici si dhe gjen mbështetje edhe në 

shkresat e lëndës. 

 

Nga deklarata e të pandehurit B. I.e dhënë në Prokurorinë Themelore në Pejë me dt.13.12.2017 

rrjedh se i pandehuri në procedurën paraprake ka deklaruar se e ka ftuar N. me dal dhe mu taku 

në ......., dhe i kishte thënë se hajde se ti tregoj fotot e D. I. nga ....., por mohon se i ka kërkuar 

të njëjtit shumën prej 300 euro. – Gjykata një deklarimi të tillë nuk ia fali besimin, pasi që një 

deklarim i tillë është bërë që ti ikë përgjegjësisë penale. Gjithashtu një deklarim i tillë është në 

kundërshtim me deklarimin e të dëmtuarit si dhe nuk gjen mbështetje në provat që gjenden në 

shkresat e lëndës. 

 

Nga raporti i oficerit O.G. e dt.18.06.2018 konstatohet se i pandehuri ka shantazhuar të 

dëmtuarin, në atë mënyrë që nëse i njëjti nuk i jep 300 euro, do ti postoj fotot e D. me të 

dashurin. Gjykata si të tillë ia fali besimin. 

 

Nga deklarata e të dëmtuarit N. B. e dt.18.06.2017 e dhënë në Stacionin Policor në Pejë rrjedh 

se këtu i dëmtuari ka pranuar një sms nga një person i quajtur B. B. ( B. I.) i cili ka kërkuar 

takim me të njëjtin, janë takuar dhe B. ka kërkuar shumën prej 300 euro në mënyrë që mos të 

publikohen fotot e D. me A. – Gjykata si të tillë ia fali besimin në tërësi, pasi që ky deklarim 

është në përputhje me deklarimin e të njëjtit në prokurori, si dhe me shkresat tjera të lëndës. 

 

Deklaratës së të pandehurit B. I.e dt.19.06.2017 e dhënë në Stacionin Policor në Pejë  

gjykata nuk ia fali besimin, pasi që kjo deklaratë është në kundërshtim me provat që gjenden në 

shkresat e lëndës, por është në kundërshtim edhe me deklarimin e të njëjtit në Prokurori, pasi 

që i pandehuri në prokurori ka deklaruar se e ka ftuar N. të takohen te ......, ndërsa në 

deklarimin e tij në polici ka thënë se përmes .......... më ka kontaktuar një person i quajtur N. 

dhe më ka thënë se pse po më vënë “kahre” të dashurën time. Si të tillë gjykata nuk ia fali 

besimin. 

 

Nga foto dokumentacioni i cili gjendet në shkresat e lëndës rrjedh se fotot e D. I. me A., ishin 

foto të marr nga telefoni i këtu të pandehurit.  

 

I pandehuri në mbrojtjen e tij ka deklaruar se: Nuk është e vërtetë që fotot e D. i ka marr nga 

A., nuk është e vërtetë që unë ja kam dhënë fotot N., por fotot ia ka jap vet A.. Nuk është e 

vërtetë që unë i kam kërkuar N. shumë prej 300 euro, në mënyrë që unë ti fshijë fotot e D.me 

A.n. Mua më është ofruar mundësia që të kem mbrojtës sipas detyrës zyrtare në polici dhe 

prokurori por unë nuk kam dashur të kem mbrojtës. Nënshkrimet në deklarata janë të mijat, por 

nuk më kujtohet se çka kam deklaruar. Por kjo që e deklaroj sot është e saktë. – Gjykata 

mbrojtjes së të pandehurit nuk ia fal besimin, pasi që i pandehuri me një deklarim të tillë synon 

të i shmanget përgjegjësisë penale. Mbrojtja e të pandehurit është në kundërshtim me të gjitha 
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shkresat e lëndës, por është në kundërshtim edhe me deklarimet e vet të pandehurit në polici 

dhe prokurori. Gjykata vlerësoi faktin se deklarimi i të pandehurit në polici dhe prokurori është 

dhënë shumë pak kohë pas kryerjes së veprës penale, dhe sigurisht që i pandehuri më të freskët  

e ka pasur ngjarjen në atë kohë se sa tani me dhënien e mbrojtjes së tij.  

 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor u 

vërtetua përtej dyshimit të bazuar mirë se këtu i pandehuri B. I.është kryes i veprës penale për 

çka akuzohet. Andaj, mbes në tërësi pranë aktakuzës, kualifikimit juridik të veprës penale dhe 

gjykatës i propozoj që të njëjtin ta shpall fajtor, ta dënoi sipas ligjit dhe ta obligoi në paguarjen 

e shpenzimeve procedurale. 

 

I pandehuri në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: Nuk e ndjej veten fajtor, kërkoj nga 

gjykata të më liroj nga aktakuza, sepse nuk jam kryes i veprës penale për çka akuzohem. 

Gjykata pas administrimit të provave veç e veç, e të gjitha në lidhmëni reciproke me njëra- 

tjetrën vërtetoi këtë gjendje faktike: 

Në veprimet e të pandehurit B. I.qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale, Shantazhi e 

ngelur në tentativë, parashikuar nga neni 341 par.1 e lidhur me nenin 28 të KPRK-së. 

 

Gjatë procedurës penale nuk janë paraqit rrethana të cilat do ta zvogëlojnë apo përjashtojnë 

përgjegjësinë penale të pandehurit, kështu që i njëjti është penalisht përgjegjës.  

 

I pandehuri me asnjë prove të vetme nuk arriti ta bind gjykatën se gjykata duhet të ia fal 

besimin të pandehurit në deklarimin e tij të vazhdueshëm që nuk është kryesi i veprës penale 

për çka akuzohet. Nuk arriti ta kundërshtoj asnjë prove kundër tij, me asnjë arsyetim të bazuar, 

por i njëjti mbi të gjitha në asnjë faze të procedurës nuk dha deklarim të njëjtë. Të gjitha 

deklarimet e të njëjtit janë kundërthënëse me njëra tjetrën. 

 

Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar të gjitha rrethanat  

lehtësuese dhe renduese në kuptim te nenit 64 par.1 te KPK-se. Kështu si rrethana lehtësuese 

për te pandehurin, gjykata ka vlerësuar faktin se i njëjti më parë kishte sjellje korrekte dhe nuk 

kishte rënë asnjëherë ne konflikt me ligjin, dhe se ndaj te njëjtit nuk zhvillohet ndonjë 

procedure tjetër penale. Të gjitha këto rrethana kjo gjykatë i ka pranuar si rrethana lehtësuese 

ne dobi te pandehurit. Si rrethana renduese gjykata nuk gjeti. 

 

Andaj, duke vlerësuar këto rrethana, Gjykata ne kuptim te nenit 64 par. 1 te KPK-se të 

pandehurin e gjykoi si në dispozitiv te këtij aktgjykimit, me të cilin do te arrihet edhe qëllimi i 

dënimit.  

 

Gjykata ka ardhur në përfundim se dënimi i shqiptuar të pandehurit është ne përputhje me 

shkallen e përgjegjësisë penale të tij dhe me intensitetin e rrezikimit të vlerave të mbrojtura të 

shoqërisë. Gjykata gjithashtu është e bindur se vendimi mbi dënim do te shërbej për arritjen e 

qëllimit të dënimit në pengimin e të pandehurit në kryerjen e veprave penale në të ardhmen, 

por ai do të ndikoj edhe si preventive e përgjithshme për personat tjerë që të përmbahen nga 

kryerja e veprave penale në përputhje me nenin 34 te KPPK-se. 

Gjykata palën e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike e udhëzoi në kontest civil 

konfom nenit 463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së. 

 

Duke u bazuar ne nenin 450 par. 2 nen par. 2.6 te KPPRK-se, gjykata ka përcaktuar paushallin 

gjyqësor ne shume prej 70 euro, duke u bazuar ne shpenzimet qe janë shkaktuar nga fillimi e 

deri në përfundim të  procedurës penale. 
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Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 370 të KPPK-së është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË,  

Departamenti I Përgjithshëm 

P.nr.1362/17 më datë 16.11.2020 

 

 

Zyrtarja ligjore           Gjyqtari  

   Ylberza Gllogjani                                                           Dr.sc. Murat Hulaj 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh nga dita  

e marrjes, Gjykatës së Apelit në Prishtinë,  

e nëpërmjet të kësaj gjykate. 


