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Numri i dokumentit:     01025633 

                                                                                                               

                                                                                                              P. nr.129/2020 

 
NË EMËR TË POPULLIT 

 

      GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i përgjithshëm,  
Gjyqtarja Diana Sina, me sekretaren juridike Lamije Kuqi, në çështjen penale kundër të akuzuarit 

A.GJ. nga Gjakova, për shkak të veprës penale ngacmimi, nga neni 182 par.1 të KPRK-së, veprës 

penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë, nga neni 321 par.1 të KPRK-së, dhe veprës penale shkelja 

e urdhrit për mbrojtje nga neni 25 të Ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje, nr.03/L- 182, sipas 

Aktakuzës të Prokurorisë Themelore-Departamenti i përgjithshëm në Gjakovë, 

PP/II.nr.336/2020, të datës 12.05.2020, në shqyrtimin fillestar, të mbajtur më datën 29.06.2020, 

në prani të Prokurorit të shtetit Dëshire Jusaj, të akuzuarit, të mbrojtësit të tij av.Shpresa Bakija, 

të dëmtuarës B.L. mbrojtësit të viktimave A.P.  me datën 01.07.2020 mori dhe shpalli, ndërsa 

me dt.15.07.2020 përpiloi këtë:  

 
                                                  A K T GJ Y K I M 

 

     I akuzuari A.GJ.,i biri i S., i nënës V., e gjinisë H., data e  lindjes... në Gjakovë, ku 

edhe tani banon, ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë, i divorcuar- atë i 1 fëmije, i gjendjes 

së mesme ekonomike,  shqiptar, shtetas i Republikës së  Kosovës, me numër personal ... 

              
Ë S H T Ë    F A J T O R  

 

     I.Sepse: Nga muaji mars 2020 e deri me dt.16.04.2020 në vazhdimësi në Gjakovë,i 

pandehuri përfshihet në sjellje të vëmendjes së vazhdueshme dhe të padëshirueshme, me qëllim 

të ngacmimit dhe frikësimit të dëmtuarës B.L. në atë mënyrë që pasi i pandehuri me të dëmtuarën 

kanë qenë në lidhje dashurie, mirëpo pasi e dëmtuara ka kërkuar që të ndahet nga i njëjti sepse 

ka qenë e martuar, vazhdimisht ka kërkuar që i pandehuri ta lërë rahat, mirëpo ai asnjëherë nuk 

ka pranuar që ta lërë të qetë duke thirrur dhe shkruar sms në telefon, duke shkuar tek shtëpia e 

saj, duke pritur të dëmtuarën në rrugë deri sa ka qenë duke shkuar në punë,duke qëndruar tek 

ajo përkundër kërkesës së saj që të largohet, nga ajo, duke i thënë se do ta informoj burrin dhe 

familjen e saj për lidhjen e tyre, krejt këtë për shkak se nuk ka pranuar që të ndahet nga e 

dëmtuara, me çka tek e njëjta ka shkaktuar shqetësim dhe frikë. 

 

       Me çka ka kryer veprën penale ngacmimi, nga neni 182 par.1 të KPRK-së. 

 

   II. Me datë 03.04.2020,rreth orës 22:00 në Gjakovë, respektivisht në shtëpinë e të 

dëmtuarës B.L,dëmton pasurinë e të dëmtuarës, në atë mënyrë që pasi i pandehuri me të 

dëmtuarën kanë qenë në lidhje dashurie, mirëpo pas një kohe për shkak se e dëmtuara ka kërkuar 

që të ndahet nga i njëjti sikurse është cekur në dispozitivin e parë të këtij aktvendimi, i pandehuri 

në ditën kritike ka shkuar tek shtëpia e të dëmtuarës dhe pasi e njëjta nuk ia ka hapur derën, në 



 Numri i lëndës: 2020:044659 
 Datë: 15.07.2020 
 Numri i dokumentit: 01025633 
 

2 (6)  

   
2
0
2
0
:0
5
1
8
1
2

 

shenjë revolte me përdorimin të forcës e ka hapur derën e shtëpisë së të dëmtuarës, duke e 

dëmtuar të njëjtën, me çka i ka shkaktuar dëm të konsiderueshëm material. 

           

              Me çka ka kryer veprën penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë, nga neni 321 par.1 të 

KPRK-së. 

                    

 III. Me datë 20.04.2020,rreth orës 00:36 në Gjakovë, i pandehuri e shkel urdhrin për 

mbrojtjen e përkohshme emergjente të dhënë nga DRP-Gjakovë me nr.2020-EA-427 

dt.17.04.2020,ku të pandehurit i është ndalur që palën e mbrojtur B.L,të mos e trazojë, shqetësoj, 

ngacmoj ,kontaktojë ose të komunikojë, drejtpërdrejtë apo tërthorazi, të mos afrohet brenda 

distancës 100 metra në Gjakovë ,mirëpo i pandehuri  ka shkelur urdhrin për mbrojtjen  

përkohshme emergjente, në atë mënyrë që natën kritike, shkon tek shtëpia e të dëmtuarës duke 

tentuar që të futet brenda përmes dritareve, por pasi vërehet nga e dëmtuara, e njëjta rastin e 

paraqet në polici.  

           

              Me çka ka kryer veprën penale shkelja e urdhrit për mbrojtje nga neni 25 të Ligjit për 

mbrojtje nga dhuna në familje, nr.03/L-182. 

 

              Andaj, gjykata në kuptim të neneve  4, 7, 17 par. 1, 38,39,40,42,43,44,69,70,76, të KPRK-

së dhe nenit 182 par.1,nenit 321 par.1,të KPRK-së, nenit 25 të Ligjit për mbrojtje nga dhuna në 

familje, nr.03/L- 182,  si dhe nenit  365 të KPPK-ës.    

                                                 
                                                                 G J Y K O N 

 

  I. Për veprën penale ngacmimi, nga neni 182 par.1 të KPRK-së, të përshkruar në 

dispozitivin e I të aktakuzës, DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili 

dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

  Me kërkesën dhe pëlqimin e të akuzuarit konform nenit 47 të KPRK-së. Dënimi me 

burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve i zëvendësohet me: 

 

   DENIM ME GJOBË në shumë prej 2.500€ (dymijë e pesëqind) euro, në të cilën dënim 

do të llogaritet edhe koha e kaluar në arrestin shtëpiak nga data 20.04.2020 e gjer me 

dt.04.05.2020,si dhe koha e kaluar në paraburgim nga dt.04.05.2020 e gjer me dt. 29.06.2020 në 

kohëzgjatje të përgjithshme prej 71 ditësh, ashtu që për çdo ditë të kaluar në paraburgim do të 

llogaritet nga 20(njëzet)euro, që i bie 1.420(njëmijë e katërqind e njëzet) euro, ndërsa pjesa 

tjetër e mbetur të dënimit me gjobë në shumë prej 1.080.-(njëmijë e tetëdhjetë)euro, i akuzuari 

është i obliguar që të paguaj në afat prej 60 dite, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

                                                        

              II. Për veprën penale, asgjësim apo dëmtim i pasurisë, nga neni 321 par.1 të KPRK-së 

 të përshkruar në dispozitivin e II-të të Aktakuzës, i shqipton dënim me gjobë në shumë prej 

500.-(Pesëqind)Euro, të cilën dënim i akuzuari është i obliguar që të paguaj në afatin prej 60 

ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

              III. Për veprën penale shkelja e urdhrit për mbrojtje nga neni 25 të Ligjit për mbrojtje 

nga dhuna në familje, nr.03/L-182.të përshkruar në dispozitivin e III-të të Aktakuzës, i shqipton 

dënim me gjobë në shumë prej 300.-(Treqind)Euro, të cilën dënim i akuzuari është i obliguar 

që të paguaj në afatin prej 60 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

    

           Për tri vepra penale, për të cilat është shpallur fajtor, në kuptim të nenit 76 par.2 pika 2.4 

të KPRK-ës, i shqipton dënim unik me gjobë në shumë prej 1.880.-(Njëmijë e tetëqind e 
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tetëdhjetë)Euro, në të cilën dënim i akuzuari është i obliguar që të paguaj në afatin prej 60 

ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

              Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën(dënimin unik me gjobë), 

Gjykata në bazë të nenit 46 par.3 të KPPK-ës, dënimi me gjobë do ta zëvendësoi me dënim burgu 

në kohëzgjatje prej  94 (nëntëdhjetë e katër ditësh) ditësh, duke llogaritur çdo ditë të qëndrimit 

në burgim nga 20.oo€ (njëzet euro) të gjobës. 

 

                Detyrohet i akuzuari që të paguaj shpenzimet e procedurës penale në emër të paushallit 

gjyqësor në shumë prej 30.oo Euro, ndërsa për programin për kompensimin e viktimave të krimit 

shumën prej 30.oo- euro, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij 

Aktgjykimi. 

 

              E dëmtuara B.L. nga Gjakova, kompensimin e dëmit mund ta realizon në kontest civil.                                                                
                                                              A r s y e t i m 

 

    Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti i përgjithshëm, ka ngritë Aktakuzë 

PP/II.nr.336/2020, të datës 12.05.2020, kundër të akuzuarit A.GJ nga Gjakova, për shkak të 

veprës penale ngacmimi, nga neni 182 par.1 të KPRK-së, veprës penale asgjësim apo dëmtim i 

pasurisë, nga neni 321 par.1 të KPRK-së, dhe veprës penale shkelja e urdhrit për mbrojtje nga 

neni 25 të Ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje, nr.03/L- 182, dhe ka propozuar që të 

akuzuarin të shpallë fajtor, të dënohet sipas Ligjit dhe të obligohet në kompensimin e 

shpenzimeve gjyqësore. 

 

                I akuzuari A.GJ në shqyrtimin fillestar të dt.29.06.2020 lidhur me fajësinë deklaron se 

e pranon fajësinë për veprat penale me të cilat akuzohet, ashtu siç janë përshkruar në dispozitivat 

e aktakuzës, për të cilat vepra jam penduar pa masë dhe premtoi para gjykatës se të njëjtat nuk 

do ti përsërisë, shton se veprat penale i kam kryer në afekt duke mos menduar pasojat e kryerjes 

së këtyre veprave, e shfrytëzoi rastin dhe në prezencë të gjykatës të dëmtuarës B.L. i kërkoi falje, 

shton se për momentin jam i pa punë, jam baba i 1 fëmije, andaj i propozoi gjykatës të merr 

parasysh rrethanat e lartë cekura me rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë së dënimit . 

 

               Mbrojtësi i të akuzuarit av.Shpresa Bakija deklaron, se e mbështesë në tërësi pranimin 

e fajësisë të mbrojturit tim,  pasi që paraprakisht jemi konsultuar lidhur me favoret e pranimit të 

fajësisë, i njëjti pranimin e fajësisë e bënë me vullnet të plotë pa presion, shprehë pendimin për 

faktin se pas një lidhje bukur të gjatë nuk ka mundur të kontrolloi veprimet e veta por që në asnjë 

moment nuk i ka shkaktuar dhunë, dhe me faktin se është afruar tek dritarja nuk ka ushtruar 

dhunë por këtë e ka bërë nga dëshira që ta shohë, dhe është larguar në drejtim të shtëpisë së vetë, 

me rastin e shqiptimit të dënimit lus gjykatën që të ketë parasysh pendimin e sinqertë të tij dhe 

premtimin se nuk do ta përsërisë gabimin, se përkundër faktin se deklaroi gjendjen ekonomike 

të mesme, ai për momentin është i pa punë, ka një fëmijë dhe varet nga të ardhurat e nënës së tij 

që punon si  pastruese në një institucion shtetëror, nëse gjykata do të ia shqiptoi një dënim me 

burg deri në gjashtë muaj shfrytëzoi të drejtën ligjore që paraprakisht të njoftoi gjyqtaren se jemi 

të pajtimit që dënimin me burg të i zëvendësohet dënimi me gjobë duke llogaritur edhe kohën e 

kaluar në arrest shtëpiak dhe në paraburgim. 

 

 

            Mbrojtësi i viktimave A.P. deklaron, paraprakisht ne u konsultuam me palën e dëmtuara 

B.L. ku e njëjta kërkon që në të ardhmen të mos ketë shqetësime qoftë me mjete internetit, 

telefonit apo direkt në vende publike kur takohen, sa i përket pranimit të fajësisë nuk e 

kundërshtojmë pasi që një gjë të tillë është e paraparë edhe me ligj, sa i përket pjesës a kërkon 

pala e dëmtuara që i njëjti të ndiqet penalisht dhe të kërkon kompensim të dëmit lidhur me këtë 
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do të deklaron vetë e  dëmtuara, për të vërtetuar se një gjë të tillë është duke e bërë me vullnet të 

lirë dhe pa asnjë lloj presioni dhe premtimi, andaj çdo fjalë të saj të deklaruar gjatë seancën të 

sodit unë e mbështesë në tërësi. 

 

              E dëmtuara B.L. deklaron, se nuk e kundërshtoi pranimin e fajësisë të bërë nga ana e të 

akuzuarit, unë si palë e dëmtuar sa i përket ndjekjes penale ia lë në vlerësim gjykatës, ndërsa nuk 

kërkoi kompensimin e dëmit, por kam një kërkesë që i akuzuari në të ardhmen që të mos më 

shqetësoi pasi unë jam e martuar dhe nënë e një fëmije, mua si dhe familjen time. 

 

                Duke u deklaruar lidhur me mendimin lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, prokurori i shtetit ka deklaruar se nuk e kundërshton pasi që i akuzuari ka pranuar 

fajësinë me vullnet dhe vetëdije të plotë dhe i njëjti ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë dhe se pranimi i fajësisë u bë në mënyrë të vullnetshme dhe se pranimi mbështet ne faktet 

dhe provat që përmban aktakuza. 

 

         Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

                Në tërësi u vërtetuar se i akuzuari A.GJ. ;I. Nga muaji mars 2020 e deri me 

dt.16.04.2020 në vazhdimësi në Gjakovë,i pandehuri përfshihet në sjellje të vëmendjes së 

vazhdueshme dhe të padëshirueshme, me qëllim të ngacmimit dhe frikësimit të dëmtuarës B.L. 

në atë mënyrë që pasi i pandehuri me të dëmtuarën kanë qenë në lidhje dashurie, mirëpo pasi e 

dëmtuara ka kërkuar që të ndahet nga i njëjti sepse ka qenë e martuar, vazhdimisht ka kërkuar 

që i pandehuri ta lërë rahat, mirëpo ai asnjëherë nuk ka pranuar që ta lërë të qetë duke thirrur dhe 

shkruar sms në telefon, duke shkuar tek shtëpia e saj, duke pritur të dëmtuarën në rrugë deri sa 

ka qenë duke shkuar në punë,duke qëndruar tek ajo përkundër kërkesës së saj që të largohet, 

nga ajo, duke i thënë se do ta informoj burrin dhe familjen e saj për lidhjen e tyre, krejt këtë për 

shkak se nuk ka pranuar që të ndahet nga e dëmtuara, me çka tek e njëjta ka shkaktuar shqetësim 

dhe frikë. 

 

              II. Me datë 03.04.2020,rreth orës 22:00 në Gjakovë, respektivisht në shtëpinë e të 

dëmtuarës B.L. dëmton pasurinë e të dëmtuarës, në atë mënyrë që pasi i pandehuri me të 

dëmtuarën kanë qenë në lidhje dashurie, mirëpo pas një kohe për shkak se e dëmtuara ka kërkuar 

që të ndahet nga i njëjti sikurse është cekur në dispozitivin e parë të këtij aktvendimi, i pandehuri 

në ditën kritike ka shkuar tek shtëpia e të dëmtuarës dhe pasi e njëjta nuk ia ka hapur derën, në 

shenjë revolte me përdorimin të forcës e ka hapur derën e shtëpisë së të dëmtuarës, duke e 

dëmtuar të njëjtën, me çka i ka shkaktuar dëm të konsiderueshëm material. 

 

 III. Me datë 20.04.2020,rreth orës 00:36 në Gjakovë, i pandehuri e shkel urdhrin për 

mbrojtjen e përkohshme emergjente të dhënë nga DRP-Gjakovë me nr.2020-EA-427 

dt.17.04.2020,ku të pandehurit i është ndalur që palën e mbrojtur B.L.të mos e trazojë, shqetësoj, 

ngacmoj ,kontaktojë ose të komunikojë, drejtpërdrejtë apo tërthorazi, të mos afrohet brenda 

distancës 100 metra në adresën...Gjakovë ,mirëpo i pandehuri  ka shkelur urdhrin për mbrojtjen  

përkohshme emergjente, në atë mënyrë që natën kritike, shkon tek shtëpia e të dëmtuarës duke 

tentuar që të futet brenda përmes dritareve, por pasi vërehet nga e dëmtuara, e njëjta rastin e 

paraqet në polici.  

               Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga i 

akuzuari, i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë, për shkak të cilës gjykata 

nuk ka administruar provat, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga i akuzuari 

është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë gjyqtarja e vetme gjykues 

konstatoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë 

vullnetarisht nga i akuzuari, pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjet që përmban aktakuza, 
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në materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk 

përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.  

 

    Gjykata nga të cekurat më lartë  ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprave penale të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin të shpall fajtor dhe të gjykojë në bazë të 

ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

                 Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të 

gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së të cilat ndikojnë në 

caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat 

personale të akuzuarit: gjendjen e tij të dobët ekonomike, për momentin është i pa punë,  

pranimin e fajësisë, pendimin e tij dhe premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejë vepra penale, 

sjelljet tejet korrekte gjatë gjykimit, ndërsa si rrethanë rënduese Gjykata mur peshën e veprës 

penale, shkallën e lartë të dashjes, e dëmtuara ka qenë posaçërisht e pa mbrojtur, më parë ka qenë 

i dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm nga kjo Gjykatë për vepra të natyrave tjera penale, andaj 

duke marr parasysh këto rrethana, Gjykata të njëjtit i shqiptoi dënim unik dënim me gjobë në 

shumë prej 1.880.-(Njëmijë e tetëqind e tetëdhjetë)Euro, të cilën dënim është i detyruar që ta 

paguaj në afat prej 60 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi, me bindje se edhe me këtë 

dënim do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 38 i KPRK-së dhe ky dënim i tillë i shqiptuar 

sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprat penale të kryera dhe me rrethanat 

personale të cilat i posedon i akuzuari dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikoj në parandalimin e 

të akuzuarit  nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëj rehabilitimin e tij, do të 

parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të shpreh gjykimin shoqëror për 

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

               

                 Vendimi mbi shpenzimet procedurale në emër të paushallit gjyqësor, është marr 

komfor nenit 450 par. 1 dhe 2 nën par. 2.6 lidhur me nenin 453 të KPPK-së, si dhe për shpenzimet 

për programin për kompensimin e viktimave të krimit duke u bazuar në nenin 39 par.3 

nënpar.3.1të Ligjit Nr.05/L-036.për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

                 Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.2 të KPPK-ës. 

 

                Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit  365 

të KPP-së. 

                                        

                                      GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.129/20 me datën 01.07.2020 

 

Procesmbajtësja,                          Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

Lamije Kuqi                                       Diana Sina  

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh 

pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

Gjykate. 
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