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Numri i lëndës: 2018:050361 

Datë: 14.08.2019 

Numri i dokumentit:     00457958 

P. nr.745/18 

 
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 G.D., 

Komuna e Gjakovës, për shkak se ka kryer veprën penale detyrim në tentativë nga neni 340 

par.1 lidhur me nenin 28 të KPRK-së, sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore-Departamenti 

i përgjithshëm në Gjakovë, PP.nr.906/2018, të datës 22.10.2018, në shqyrtimin fillestar, të 

mbajtur më datën 14.08.2019, në prani të Prokurorit të shtetit Armend Zenelaj dhe të akuzuarit, 

të njëjtën ditë mori dhe shpalli këtë:  

 
                                                A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari G.D., i biri i M. dhe i ëmës D., e gjinisë N., data e lindjes..., Komuna e 

Gjakovës, shqiptar, shtetas i R. të Kosovës, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së dobët 

ekonomike, i pa punë, i martuar- atë i 1 fëmije, numër personal... 

Ë sh t ë      f a j t o r: 

 

           Sepse: Me datën 22.03.2018 në Gjakovë, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të 

dobisë pasurore për vete, përdor kanosje serioze për të detyruar personin tjetër, të kryejë ndonjë 

veprim në dëm të pasurisë së tij, në atë mënyrë që pas mosmarrëveshjeve me bashkëshorten e 

tij L.D. nga Gjakova, përmes rrjetit social “Facebook” i shkruan dajës së bashkëshortes së tij – 

të dëmtuarit N.M., Komuna e Gjakovës, me fjalët “duhesh ose me mi pru 40.000€, ose mos 

hajde në Kosovë, përndryshe ti e din çka të gjen”, e krejt kjo me pretendimin se i njëjti i ka 

borxh në emër të shpenzimeve të martesës, pasi që ishte i pakënaqur në martesë, me mbesën e 

të dëmtuarit, për çka te i dëmtuari ka shkaktuar frikë dhe ankth, dhe është detyruar që 

menjëherë të vijë në Kosovë për t’u marrur vesh.  

 

          - me çka ka kryer veprën penale detyrim në tentativë nga neni 340 par.1 lidhur me nenin 

28 të KPRK-së. 

 

         Gjykata në bazë të nenit 4, 7, 17 par.1, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 52 , 73, 74 dhe nenit 

340 par.1 lidhur me nenin 28 të KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPK-së, të akuzuarin e: 

 

GJ Y K O N 
 

Dënim me gjobë në shumë prej 200 (Dyqind) Euro, të cilin dënim është i detyruar që 

ta paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi, si dhe 
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Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 1 (Një) viti, nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale. 

 

 Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën, Gjykata në bazë të nenit 

46 par.3 të KPPK-ës, dënimi me gjobë do ta zëvendësoi me dënim burgu në kohëzgjatje prej 10 

(dhjetë) ditësh, duke llogaritur çdo ditë të qëndrimit në burgim nga 20.-€.(njëzet) euro, të 

gjobës. 

 

 Shpenzimet e procedurës penale bien në barrën e mjeteve buxhetore të Gjykatës. 

 

Të dëmtuarit N.M., Komuna e Gjakovës dhe L.D., Komuna e Klinës, për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest civil. 

 

A r s y e t i m 

 

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

PP.nr.906/2018, të datës 22.10.2018, kundër të akuzuarit G.D., Komuna e Gjakovës, për shkak 

se ka kryer veprën penale detyrim në tentativë nga neni 340 par.1 lidhur me nenin 28 të KPRK-

së. Prokurori i Shtetit Armend Zenelaj gjatë shqyrtimit fillestar ka qëndruar pranë aktakuzës 

dhe ka propozuar që i akuzuari të shpallet fajtor, të dënohet sipas Ligjit dhe të obligohet në 

kompensimin e shpenzimeve gjyqësore. 

 

I akuzuari G.D. gjatë shqyrtimit fillestar lidhur me fajësinë deklaron, se e pranon 

fajësinë ashtu siç janë përshkruar në  dispozitiv të aktakuzës, për të cilën vepër jam penduar pa 

masë, është e vërtetë që dajës së ish bashkëshortes sime N.M. dhe babit të ish bashkëshortes 

sime A.N. iu kam kërkuar 40.000€, para të shpenzuara për dasmën që kam bërë kur jam 

martuar me vajzën e tyre, pra mosmarrëveshjes që kemi pasur me ish bashkëshorten ne jemi 

ndarë, ajo tani jeton në familjen e saj, kemi një fëmijë të përbashkët, një vajzë, për të cilën 

kujdesem unë, është e vërtetë se ju kam kërkuar paratë mirëpo tani nuk do të iu kërkoj. 

Dëshiroj që kjo çështje të mbyllet dhe asnjëherë në të ardhmen nuk do të iu kërkoj para në 

emër të kompensimi të dasmës, dhe prej këtij momenti nuk kam pasur asnjë mosmarrëveshje 

me ish miqtë e mi, shton se jam i gjendjes tejet të dobët materiale, jam i papunë, për herë të 

parë paraqitem në gjykatë për një vepër të kryer penale, por premtoj se do të jetë hera e fundit, 

andaj i propozoi gjykatës që ti merr parasysh këto rrethana me rastin e shqiptimit të llojit dhe 

lartësisë së dënimit. 

 

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

akuzuarit, prokurori i shtetit Armend Zenelaj ka deklaruar se nuk e kundërshton pasi që i 

akuzuari ka pranuar fajësinë me vullnet dhe vetëdije të plotë, si dhe pranimi mbështet ne faktet 

dhe provat që përmban aktakuza. 

 

Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

            Në tërsi u vërtetua se i akuzuari G.D.: Me datën 22.03.2018 në Gjakovë, me qëllim të 

përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, përdor kanosje serioze për të detyruar 

personin tjetër, të kryejë ndonjë veprim në dëm të pasurisë së tij, në atë mënyrë që pas 

mosmarrëveshjeve me bashkëshorten e tij L.D. nga gjakova, përmes rrjetit social “Facebook” i 

shkruan dajës së bashkëshortes së tij – të dëmtuarit N.M., Komuna e Gjakovës, me fjalët 

“duhesh ose me mi pru 40.000€, ose mos hajde në Kosovë, përndryshe ti e din çka të gjan”, e 

krejt kjo me pretendimin se i njëjti i ka borxh në emër të shpenzimeve të martesës, pasi që ishte 
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i pakënaqur në martesë, me mbesën e të dëmtuarit, për çka te i dëmtuari ka shkaktuar frikë dhe 

ankth, dhe është detyruar që menjëherë të vijë në Kosovë për t’u marrur vesh. 

 
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, 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 veprës 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 73 dhe 74 të KPRK-së të cilat ndikojnë në caktimin 

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

personale të akuzuarit: se është baba i një fëmije, pranimin e fajësisë, pendimin e tij dhe 

premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejë vepra penale, gjendjen e dobët ekonomike, se 

është përfitues i ndihmës sociale, sjelljet e tij para dhe pas kryerjes së veprës penale, më parë 

ka qenë i pa dënuar, për herë të parë ndeshet me ligjin, si rrethanë rënduese Gjykata muar 

parasysh intensitetin e rrezikimit apo të dëmtimit të vlerës së mbrojtur, motivet për kryerjen e 

veprës, përgjegjësinë e tij penale, të gjitha këto rrethanat ndikuan që Gjykata të njëjtit ti 

shqiptoi dënim me gjobë në shumë prej 200 (dyqind)Euro, të cilën dënim është i detyruar që 

ta paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi, si dhe dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari 

brenda kohës së verifikimit në afatin prej 1(Një) viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, si 

dhe me bindje se këto dënime janë në harmoni me peshën e veprës penale, shkallën e 

përgjegjësisë penale të tij, personalitetin e tij, dhe se ky dënim i shqiptuar ndaj tij do të arrij 

qëllimin e dënimit të paraparë me nenin 41 dhe 50 të KPRK-ës dhe se dënimi i shqiptuar do të 

ndikoj në parandalimin e të akuzuarve nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të 

bëj rehabilitimin e tyre, do të parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të 

shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit. 

 

Vendimi për udhëzimin e palëve të dëmtuara në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

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

 

           Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale të bien në barrën e mjeteve buxhetore, 

Gjykata e mori në mbështetje të nenit 453 par.4 të KPPK-së, nga se detyrimi që ti paguaj 

shpenzimet procedurale do të rrezikonte gjendjen materiale të akuzuarit dhe personave që ata 

detyrohen të mbështesin materialisht. 

 

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 - 
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P.nr.745/18 me datën 14.08.2019 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


