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Numri i lëndës: 2020:166238 

Datë: 19.04.2021 

Numri i dokumentit:     01705448 

 

P.nr. 854/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, me 

gjyqtarin Murat Hulaj, me pjesëmarrjen e praktikantit gjyqësor, Luan Mehmetaj, në çështjen 

penale kundër të pandehurit A. B. për shkak te veprës penale, te ngacmimit,  parashikuar nga 

neni 182 par.1, të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë, 

PP/II.nr.1246/2020 të datës 25.11.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, të dt. 22.03.2021, 

në prezencë të Prokurorit të shtetit Dorjan Juniku, të pandehurit A. B. , me datë 22.03.2021 

shpalli publikisht, ndërsa me dt.15.04.2021, përpiloi këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri, 

 

A. B. , biri i S. dhe nenës H. e vajzërisë I., i lindur me ……………. ne ........... , me vendbanim 

ne fsh. ............. rr. .................., pa nr. K. ........, i identifikuar me nr. ....................,  beqar, ka te 

kryer shkollën e mesme, me profesion punëtor deliver i picave, me nr. tel .................., gjendje e 

dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Rep. se Kosovës, mbrohet ne liri, ka qene ne arrest 

shtëpiak nga dt. 11/08/2020 gjer me dt. 11/10/2020, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

tani mbrohet në liri.  

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Për shkak se: 

 

Me pare e gjere me dt. 22.07.2020,  ne kohe  te pacaktuar, ne rr. “ ....................”nr . 5 K- Pejë, 

me qellim te ngacmimit, frikësimit dhe komunikimit te padëshirueshëm përmes rrjeteve 

sociale, konkretisht rrjetit social “ ................’’, i pandehuri komunikon me te dëmtuarën- te 

miturën S. G., në atë menyre qe i njëjti përmes faqes “pornoshqip’’ poston video pornografike 

ne emrin e te dëmtuarës e qe ato foto nuk i përkasin te njëjtës, me pas i shkruan mesazh ftesë 

duke e shqetësuar, ashtu qe nga e njëjta kërkon foto dhe video nudo qe të ja dërgoj këtu te 

pandehurit  në mënyre qe pas kinse te njëjtat do ti largoj nga faqja pronoshqip, ashtu qe tek e 

dëmtuara shkakton ndjenjën e keqe te pasigurisë dhe frikës, 
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- me çka ka kryer vepër penale “te ngacmimit ”  nga neni 182 par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata konform nenit 7,38,39,46,182 par.1 të KPRK-së, dhe nenit 365 të KPPRK-së, të 

pandehurin e:   

 

 

 

 

 

 

 

GJ Y K O N 

  

I. Me dënim me burg në kohëzgjatje prej tre (3) muajve burg ne te cilin dënim do ti llogaritet 

edhe koha e kaluar ne arrest shtëpiak prej 11.08.2020-11.10.2020. 

 

II. Në përputhje me nenin 44 par.1, të KPRK-ës, e me pëlqimin e të pandehurit, dënimi i 

mbetur me burgim pas llogaritjes së arrestit shtëpiak i zëvendësohet me dënim me gjobe 

në shumë prej 250 (dyqind e pesëdhjetë) euro. 

 

III. I pandehuri lirohet nga shpenzimet e procedurës penale. 

 

IV. E dëmtuara, S. G., udhëzohet në kontest civil për realizimin e kërkesës pasurore-juridike. 

 

V. E te gjitha këto ne afat prej 15 ditësh pasi qe aktgjykimi te behet i plotfuqishëm. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti për krime të përgjithshme ka ngrit aktakuzë                   

PP/II.nr.1246 të datës 05.05.2020 kundër të pandehurit A. B. për shkak te veprës penale  te 

ngacmimit ,nga neni 182 par.1 të KPRK-së. 

 

Konform nenit 182 par.1 të  KPP-së me dt. 22.03.2021, është mbajtur seanca e shqyrtimit 

fillestar, ku është konstatuar, prezenca e prokurori të shtetit Dorjan Juniku dhe të pandehurit 

Arbër Borovci. 

 

Gjykata konform dispozitave të nenit 246 par. 1 të  KPP-së, e ka udhëzuar të pandehurin  me  

të drejtat e tij, ku në këtë rast i pandehuri deklaroi se i ka kuptuar këto të drejta dhe se ka 

deklaruar se për mbrojtës nuk ka nevojë.   

 

Pas leximit të aktakuzës, nga Prokurori i Shtetit, gjyqtari i vetëm gjykues, pasi që është bindur 

se i pandehuri e ka kuptuar aktakuzën, i ka dhënë mundësi të pandehurit që të deklarohet për 
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pranimin ose mospranimin e fajësisë, duke e njoftuar për rëndësinë dhe pasojat e pranimit të  

fajësisë.  

 

I pandehuri ka pranuar fajësinë për veprat penale te cilat i vihen në barrë, ndihet i penduar, 

ndjen keqardhje qe ka ndodhur ky rast, i premton gjykatës se në të ardhmen nuk do të përsërisë 

vepra te tilla.  

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, ka marrë mendimin nga Prokurori i Shtetit, ku prokurori  i shtetit 

është  pajtuar me pranimin e fajësisë ngaqë ky pranim është bërë konform nenit 248 te KPP-së 

nga ana e të pandehurit dhe meqenëse te gjitha provat e bashkangjitura të aktakuzës, provojnë 

se i pandehuri e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Gjykatës i propozon që me rastin 

e përcaktimit te llojit dhe përkatësisë së dënimit ta merr parasysh si rrethane lehtësuese 

pranimin e fajësisë.  

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, është i bindur, se pranimi i fajësisë nga ana e të  pandehurit është  

bërë konform dispozitave  të nenit 246 dhe 248 par 1 të  KPP-së, pasi qe i pandehuri e kupton 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes dhe provat  

në të cilat edhe mbështet aktakuza siç janë: raporti i policit hetues E. S. #2788 m nr. te rastit 

2020-DA-1129 i dt. 11.08.2020, raporti i policit B. B. #9824 i dt. 06.08.2020, deklarata e te 

dëmtuarës S. G. e dhëne ne polici me dt . 07.08.2020 si dhe e dhëne ne Prokurori me dt. 

17.08.2020, deklarata e dëshmitarit A. G. e dhëne e ne polici me dt.11.08.2020 dhe ajo e dhëne 

ne Prokurori me dt. 17.08.2020, deklarata e te pandehurit A. B. e dhëne ne polici me dt. 

12.08.2020, mesazhet e nxjerra nga rrejti social “..........’’ di dhe  foto-dokumentacioni i  

shkresave te lendes . 

 

Me faktet e ofruara, si dhe pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit është vërtetuar gjendja 

faktike si në dispozitiv te aktgjykimit. Nga gjendja e vërtetuar faktike si është përshkruar në 

dispozitiv të aktakuzës, pa dyshim rrjedh se në veprimet e të pandehurit A. B. qëndrojnë të 

gjitha elementet e veprës penale, te ngacmimit parashikuar nga neni 182 par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata nuk gjeti rrethana që përjashtojnë ndjekjen penale apo përgjegjësinë penale ndaj të 

pandehurit dhe se i njëjti është penalisht përgjegjës. Sa i parket fajësisë i  pandehuri  ishte i 

vetëdijshëm për veprën e kryer dhe atë e ka kryer me dashje.  

 

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

lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 69 të KPRK-së. Kështu si rrethana lehtësuese për të 

pandehurin gjykata mori sjelljen korrekte në gjykatë, pranimin e fajësisë, sinqeritetin 

deklarues,  pendimin për veprën e kryer dhe premtimin se në te ardhmen  nuk do te kryej vepra 

penale, Si rrethanë rëndues gjykata e mori vetë mënyrën e kryerjes se veprës penale.  

  

Sipas bindjes së gjyqtarit, dënimi i shqiptuar, duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura më 

lartë, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë 

së të pandehurit. Gjyqtari  i vetëm gjykues, gjithashtu ka konstatuar se me këto dënime mund të 

arrihet edhe qëllimi i dënimit, nga neni 41 i KPRK, i cili konsiston në parandalimin e të 
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pandehurit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij; të 

parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për 

veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Gjykata fillimisht te njëjtit i ka shqiptuar dënim me burg ne kohëzgjatje prej 3 muajsh e ne 

kuptim te nenit 42 te KPPRK-së dhe ne këtë dënim i ka llogaritur kohen e kaluar ne arrest 

shtëpiak nga dt. 11/08/2020 deri me 11/10/2020, sipas aktvendimeve te gjyqtarit te proc. 

Paraprake sjellur nen shenjen DP.PP.nr.207/20 përderisa vendimin për zëvendësimin e dënimit 

te mbetur tani pas llogaritjes ne kohëzgjatje prej 1 (një) muaj ne kuptim te nenit 44  par.1 dhe 

par.2 të KPRK-së, ia ka zëvendësuar me dënim me gjobe ne shume prej 250 euro me detyrimin 

për ta paguar ne afat prej  15 ditësh pasi qe aktgjykimi te behet i plotfuqishëm. 

 

Gjykata vendimin mbi lirimin e  te pandehurit nga shpenzimet e procedurës penale e mori ne 

përputhje me nenin 453 par.4 te KPPRK-së pasi që i njëjti është ne vijim te studimeve.  

 

Konform nenit 463 par. 2 të KPP-së, për realizimin e kërkesës pasurore juridike të dëmtuarën e 

udhëzoi në  kontest  civil. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë konform  nenit 365 të KPP-së, është vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, ndërsa konform nenit  370 të  KPP-së, gjykata   përpiloj këtë  aktgjykim.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË 

-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

P.nr. 854/20 dt. 15.04.2021 

 
Praktikanti gjyqësor                                                                            GJ Y Q T A R I,   

  Luan Mehmetaj                                                                                            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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


