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Numri i lëndës: 2019:189438 

Datë: 12.05.2021 

Numri i dokumentit:     01776978 

P.nr.161/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

 Gjykata Themelore në Gjilan-dega në Kamenicë, përmes gjyqtarit Sadri Krasniqi, me 

sekretaren juridike Tevide Thaqi, në çështjen penale kundër të akuzuarit G.B. nga ....... për shkak të 

veprës penale, Ngacmimi nga neni 182, parag.4, lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, të cilin e mbron  

sipas autorizimit av. R. B., duke vendosur sipas aktakuzës së PTH-së nga Gjilani PP.II.nr.1105/2019 të 

dt. 22.08.2019, në shqyrtimin e hapur gjyqësor në prezencën e palëve, më dt. 16.04.2021 publikisht 

komunikoi, ndërsa më dt. 11.05.2021 përpiloi këtë: 

 

A    K   T   GJ   Y   K   I   M 

 

  I   a k u z u a r i , 

G.B., pa pseudonim dhe emër të rrejshëm, nga i ati Sh. dhe ëma N., e lindur Z., i lindur më datë 

..........., në ......, ku edhe jeton, .........”, me nr. personal ........., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i punësuar, i gjendjes së varfër ekonomike, i pa dënuar më 

parë për vepër tjetër penale, nuk udhëhiqet procedurë për vepër tjetër penale.  

 

    Ë sh t ë   f a j t o r 

          Sepse: 

Pas bisedave dy mujore përmes Facebook-ut dhe telefonit, në fillim të muajit Qershor të vitit 

2019, aty kanë pasur marrëdhënie seksuale, mirëpo, i pandehuri, me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm për veti apo për personin tjetër, pas disa dite, në fillim të muajit korrik 2019, përmes 

rrjeteve sociale-Facebook-ut, e ka kanosur me fjalë të dëmtuarën duke kërkuar që të takohen prapë në 

Prishtinë duke i thënë me fjalët se: “nëse nuk vjen të mërkurën kam me ti publikuar fotot në Facebook”, 

“unë i kam njerëzit që ta vrasin babanë tënd”, merr të holla me veti”, gjithashtu edhe numrin e telefonit 

të të dëmtuarës e ka shpërnda nëpër shoqërinë e vet me qëllim që ta shtyjë të bëjë prostitucion, në këtë 

mënyrë i pandehuri me veprimet e veta, e ka kanosur-shantazhuar të dëmtuarën se nëse nuk vepron 

ashtu siç të them unë, do të zbulojë-publikojë fotografit e të dëmtuarës në rrjetet sociale.  
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- me ç’rast ka kryer veprën penale: Ngacmimi nga neni 182, parag.4, lidhur me paragrafin 1 të 

KPRK-së. 

Gjykata në bazë të nenit të lartë cekur dhe neneve 4, 38, 39, 42, 44, 69 dhe 70 të  KPRK-së,  

lidhur me nenin  365 dhe 451 të KPPRK-së, të akuzuarin G.B. e, 

 

    GJ Y K O N  

 

Me dënim burgu efektiv në kohëzgjatje prej 60 ditëve, i cili dënim në bazë të nenit 44, parag.1 

dhe 2  i KPRK-së, dhe me pëlqimin e të akuzuarit do t`i zëvendësohet në dënim me gjobë, në shumën 

prej 500 €, të cilin dënim me gjobë, i pandehuri obligohet që të e paguaj në afat prej 15 ditëve pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit në tri këste mujore, në të kundërtën dënimi me gjobë të njëjtit do ti 

zëvendësohet me dënim burgu ashtu që për çdo 20 €, do ti llogaritet nga një ditë burg.  

E dëmtuara E. P.nga .........”, rruga “.........”, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest civil. 

Detyrohet i akuzuari G.B., që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20 €, krejt 

këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me kanosje përmbarimi. 

             Njashtu i akuzuari obligohet që në kuptim të nenit 39, paragrafi 3, nën paragrafi 3.1 të Ligjit për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit, të paguaj shumën prej 30 €, në afat prej 15 ditësh nga dita  e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me kanosje përmbarimi. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.II.nr.1105/2019, të parashtruar më 23.08.2019, ka kërkuar që ndaj të akuzuarit G.B. nga ....... të 

fillohet dhe shtjellohet procedura penale, për shkak se ka kryer veprën penale, Shantazhi nga neni 329, 

parag.1 të KPRK-së, me propozim që i njejti të shpallët fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

Gjykata shqyrtoi aktakuzën dhe pas vlerësimit të së njëjtës dhe shkresave tjera të lëndës 

konstatoi se aktakuza është e bazuar në ligj, andaj duke vepruar sipas të njëjtës, ka caktuar seancë 

gjyqësore për shqyrtim fillestar kundër të akuzuarit për datë 19.11.2019, në të cilën seancë gjyqësore 

pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit, i akuzuari deklaron se, e ka kuptuar aktakuzën, 

por nuk e pranon fajësinë.  

Pasi që i akuzuari në afatin ligjor nuk i ka kundërshtuar provat në aktakuzë dhe nuk ka 

parashtruar kërkesë për hedhjen e aktakuzës, gjykata lidhur me rastin ka caktuar seancën për shqyrtimin 

kryesor për dt. 14.04.2021, në të cilën seancë gjyqësore pas shtjellimit të provave të propozuara sipas 

aktit akuzues dhe provave të tjera të propozuara gjatë shqyrtimit gjyqësor, Prokurorja Shtetit Huma 

Jetishi, në fjalën përfundimtare deklaroi se pas shtjellimit dhe administrimit të të gjitha provave, e 
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sidomos pas dëgjimit të të pandehurit G.B., i cili në deklaratën e dhënë në polici dhe në prokurori ka 

pranuar se  pasi që e se e dëmtuara E. P.  nuk ka pranuar që më tutje të shkojë në Prishtinë dhe të 

takohet me te, e  shantazhon të njëjtën përmes rrjeteve sociale Facebook, duke i shkruar fjalët : se  “nëse 

nuk vjen ka me ti publiku fotot në Facebook, unë i kam njerëzit që ta vrasin babin tënd dhe merr të 

holla me veti”,  gjithë ashtu edhe numrin e  telefonit të saj e ka shpërnda në shoqërinë e vet dhe krejt 

këtë e ka bërë me qëllim që ta frikësojë duke e ditur se njëjta ka qenë e mitur- 16 vjeçare. Ndërsa 

mohimin se nuk i ka shkruar fjalët e lartcekura, në shqyrtim gjyqësorë i pandehuri e ka bërë vetëm për ti 

ikur përgjegjësisë penale dhe duke u arsyetuar se kinse është rrahur nga policia në stacionin policor në 

Kamenicë, çka kjo nuk është e vërtetë sepse i njëjti e ka pasur prezent avokatin R. B.në momentin e 

dhënies së deklaratës, si dhe deklarata i është lexuar para se i njëjti ta nënshkruaj.  

E dëmtuara E. P., me rastin e paraqitjes së fjalës përfundimtare deklaron se i bashkëngjitet 

ndjekjes penale ndaj të akuzuarit dhe kërkon kompensim material. 

Mbrojtësi i të akuzuarit av. R. B., në fjalën përfundimtare deklaroi se pas administrimit të 

provave që kjo prokurori ka mbështetur aktin akuzues  dhe në seancat me të provuarit e këtyre fakteve 

veç e veç dhe të gjitha së bashku,  nuk u vërtetuan pretendimet e prokurorisë së shtetit se i akuzuari ka 

kryer veprën penale, shantazhim në kuptim të nenit 329, parag.1, të KPRK-së, ngase kualifikimi i 

veprës penale është kualifikim jo ligjor e që bie ndesh edhe me përmbajtjen dhe kuptimin e provave të 

administruara deri tani gjatë shqyrtimit gjyqësor. Referuar provave konkrete me theks të veçantë 

deklaratës së të dëmtuarës E. P. në cilësi të dëshmitares në seancën gjyqësore e dt.11.03.2021, plotësisht 

dhe thelbsisht demantohen faktet e prokurorisë dhe provat e saj se gjëja se i akuzuari përmes rrejti 

social e ka kanosur me fjalë s ai ka njerëzit që do ta vras babi, se ka kërkuar që të marrë të holla me vete 

pasi janë dakorduar që të takohen në Prishtinë, gjoja se telefonin e të dëmtuarës ja ka shpërndarë edhe 

personave të tjerë me qëllimin e kryerjes se veprave të tjera dhe kërcënimin se nëse nuk i bënë të gjitha 

këto veprime do ti publikoj fotot në rrjetin social Youtube, përkatësisht fotot e të dëmtuarës, e që vet 

dëshmitarja demanton pretendimin e prokurorisë se ato foto kanë qenë foto normale dhe nuk kanë pasur 

të bëjnë me foto që prekin dinjitetin e saj,  si rezultat i kësaj gjendje dhe rrethanave që përshkruan e 

dëmtuara në cilësinë e dëshmitares, mbrojta ka ardhur në përfundim se i akuzuari G. me të 

“dëmtuarën”, ka hyrë në marrëdhënie dashurie, në mënyrë të vullnetshme pa presione e mashtrime, 

andaj kjo gjykatë duhet të ja fali besimin deklaratës së kësaj dëshmitare  dhe ta hedhe aktin akuzues si 

të pa mbështetshëm në provat dhe faktet e propozuara nga prokuroria e shtetit. Po ashtu gjykata duke iu 

referuar dëshmisë së dëshmitarit A. P., mendoj se nuk duhet t’i falë besimin nga se i njëjti dhe dëshmia 

e tij ka qenë kontradiktore plotësisht me deklaratën e të dëmtuarës E..  

I pandehuri G.B. në fjalën përfundimtare deklaroi se, se në tërësi e përkrahë fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit të tij av.R.B., njëherit thekson se  nuk e ndien vetën fajtor për këtë vepër 

penale qe akuzohem nga prokuroria e shtetit. 

Gjykata duke pasur parasysh se i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale që i vihet 

në barrë sipas aktit akuzues, e me qëllim të vërtetimi dhe konstatimit  të drejtë dhe të plotë të gjendjes 
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faktike, gjatë shqyrtimit kryesor bëri administrimin e të gjitha provave të propozuara nga ana e 

prokurorisë së shtetit sipas aktit akuzues, si dhe provave të tjera të propozuara gjatë shqyrtimit gjyqësor 

edhe atë: ka dëgjuar të dëmtuarën në cilësi të dëshmitares E. P., dëshmitarët: A.P.dhe F. B., dhe 

mbrojtjen e paraqitur nga i akuzuari G. B., si dhe provat materiale si në shkresat e lëndës si: Raporti i 

hetimeve me Nr.2019-CB-136, i dt,17.07.2019, Raporti fillestar i incidentit, Deklarata e të pandehurit 

dhe e të dëmtuarës, të dhëna në polici dhe prokurori, Çertifikata e lindjes në emër të dëmtuarës, Foto 

dokumentacioni dhe sms-at me foto që gjenden  në shkresat e lëndës. 

E dëmtuara në cilësinë e dëshmitares E. P., lidhur me rastin deklaroi se me të akuzuarin G.B. 

janë njoftuar përmes telefonit në Facebook ( fb) dhe Youtube, në fillim i njëjti i është paraqitur në emër 

të djalit të dajës të nënë së sajë dhe pas bisedës përafërsisht dy mujore përmes facebook-ut, i njëjti i ka 

pëlqyer sepse e ka paraqitë foton e tij në facebook dhe me dëshirë  ka dalë për tu takuar me te në 

Prishtinë. Gjatë bisedës që kanë pasur përmes Facebook-ut, para takimit që kishin në Prishtinë, i njëjti 

nuk i është kërcënuar dhe nuk i ka premtuar asgjë, por me vullnetin e saj ka pranuar dhe ka dalë me te. 

E dëmtuara E.deklaron se me G. janë takuar te Stacioni i autobusëve në Prishtinë, pastaj kanë shkuar te 

një motel në Prishtinë dhe kanë buajt  një natë në motel, të nesërmen G. e ka dërguar te autobusi dhe 

pastaj ka shkuar në Fushë Kosovë te nëna e saj ku ka buajt një natë e pastaj është kthyer në shtëpi në 

Kamenicë. Pas një jave pas takimit që kishin në Prishtinë, Graniti  ka filluar që t’i shkruaj përsëri në 

facebook dhe ka kërkuar nga e njëjta që të dali përsëri me te, por pasi që ajo nuk ka pranuar, i njëjti i 

është kërcënuar se nëse nuk  del me te, nuk do ti hjeki fotot e sajë nga  Youtube si dhe do  t`ia publikoj 

fotot në facebook, të cilat foto sipas saj kanë qenë foto normale. 

 Po ashtu deklaron se G. ka përmend pare përmes mesengjerit, por nuk i kujtohet teksti se çka 

ka dashtë të thotë me ato pare, sepse e ka prishë tekstin, ndërsa thekson se nuk është e vërtetë se G.e ka 

kanosë se kam me ta vra babën dhe as kanosje tjera, andaj thekson se e vërtetë është kjo që po deklaron 

tash e jo ajo që ka deklaruar në prokurori dhe polici, e po ashtu  deklaron se me G.zakonisht ka 

kontaktuar përmes Facebook-ut dhe në instagram, dhe babai i saj A. asnjëherë nuk e ka dëgjuar se çka 

ka biseduar me G.. Ndërsa pasi që e ka lajmëruar rastin në polici G. më asnjëherë nuk i ka shkruar në 

Facebook. 

Dëshmitari A. P., babai i të dëmtuarës E. P., lidhur me rastin deklaroi, se si  i ka treguar vajza e 

tij E., G.në fillim i është prezantuar si djalë i kushëririt të nënës së E., të cilin fare nuk e njeh, pastaj G. 

e ka ftuar në telefon, dhe i ka thënë “le të dalin vajza e jote në Prishtinë, e unë të njëjtën e qoj me 

prezentuar te nëna e vet”, andaj thekson se  për këtë arsye edhe e ka lejuar. Dëshmitari në vazhdim 

deklaron se pasi është kthyer E. në shtëpi prej Prishtinës, G.B. e ka thirr në telefon dhe i ka thënë që ta 

lejoj E. që të dalin me te, por pasi që nuk e ka lejuar  me dalë, i njëjti i ka thënë se në qoftëse se nuk e 

lejon, “ kam me i qitë në facebook fotot e E.çka kom bo me te”, po ashtu në facebook  ka shënuar 

“........” dhe numrin e telefonit të E.ia ka dhënë shokëve tjerë të cilët e kanë thirr E. në telefon, po ashtu 

se edhe ate e kanë thirr. Dëshmitari deklaron se G. i ka shkruar mesazhe të ndryshme në telefon, por  

mesazhet  nuk i ka ruajt. Po ashtu thekson se njëherë e ka dëgjuar E. duke biseduar me telefon me të 
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akuzuarin G., edhe ate  kur i njëjti i ka thënë “merrja paret babës e hajde në Prishtinë, se përndryshe do 

ti publikoj fotot e tua në facebook, dhe kam me ta mitë babin nëse nuk del me mua”. Rastin e ka 

lajmëruar në polici dhe prej momentit kur e ka lajmëruar rastin i njëjti më nuk e ka thirr. 

 

Dëshmitarja F. B., lidhur me rastin deklaron se  në muaji korrik të vitit 2019, përderisa ishte në 

vendin e punës në Stacionin e  Policisë në Kamenicë, është shkuar e dëmtuara E. P. me prindin e saj A., 

prej të njëjtës ka marrë deklaratë  në prezencën e prindit të saj, e cila ka deklaruar se është shkuar te 

daja në Prishtinë dhe është takuar me G. B., po atë natë janë shkuar me një motel dhe sipas deklaratës së 

të dëmtuarës, pasi janë dalë nga moteli të njëjtën e ka lënë në rrugë. Po ashtu E. gjatë intervistës ka 

treguar se si i akuzuari disa herë i ka shkruar  përmes Facebook-ut, dhe e ka kanosur duke i thënë se 

“nëse nuk vjen në Prishtinë ka me ti shpërndarë fotografitë Facebook”.Dëshmitarja thekson se pasi që 

ka kaluar një kohë e gjatë, nuk i kujtohet se çka ka deklaruar tjetër e dëmtuara, por e njëjta vërehej se 

ishte e shqetësuar. 

 

I akuzuari G. B., gjatë paraqitjes së mbrojtjes së tij  deklaron se diku para dy viteve, përmes 

faqes sociale Facebook janë njoftuar me E.. Në fillim, një deri në dy muaj kanë biseduar përmes 

Facebook-ut, pastaj në bisedë e sipër edhe janë dakorduar me të njëtjen që të takohen te Stacioni i 

autobusëve në Prishtinë, ku të dy janë pajtuar me dal më qëllim që me  pëlqimin e familjes të 

vazhdojmë jetën së bashku. I akuzuari thekson se nuk është e vërtetë ajo që thuhet në aktin akuzës se 

kinse  numrin e telefonit të E. ia ka shpërndarë shokëve të tij, sepse nuk ka pasur kur farë arsye  me ia 

dhënë dikujt numrin e saj të telefonit, po ashtu  nuk është e vërtetë që të njëjtës  i ka thënë se “nëse nuk 

del me mua ka me t’i publikuar fotot e tua”, dhe “ merri pare babit e hajde në Prishtinë”,  sepse  nuk dua 

që pa lidhje ta prishi jetën time. I akuzuari G. në vazhdim thekson se gjatë bisedës që kanë  pasur me E. 

për mes Facebook-ut, pas takimit në Prishtinë, ka pasur raste që edhe janë hidhëruar në mes veti, sepse 

në momentin kur e njëjta ka refuzuar që të dilte me te,  e din që e ka fyer (shajtur) diçka të njëjtën, por 

këtë e ka bërë me qëllim të mirë, ndërsa deklaron se nuk i kujtohen fjalët se çka e ka fyer, por nuk është 

e vërtetë se ka kërcënuar.Po ashtu i akuzuari deklaron se është e vërtetë se deklaratën në  polici e ka 

dhënë në prezencën e mbrojtësit dhe pasi që i është lexuar, të njëjtën deklaratë edhe  e ka nënshkruar, 

por thekson se nuk e di se çka ka deklaruar dhe çka ka nënshkruar sepse është frikësuar nga policia, për 

arsye se policia e kanë rrahur në Stacion, para se me u takuar me avokatin dhe se atë ditë nuk ka guxuar 

me i tregu avokatit se është rrah nga policia, por të nesërmën përmes telefonit e ka njoftuar avokatin e 

tij. Po ashtu deklaron se nuk është e vërtetë se  E. i ka kërkuar të holla, si dhe  SMS-at që janë në 

shkresat e lëndës  nuk është e vërtetë se i ka shkruar ai, si dhe nuk është e vërtetë se ai ndonjëherë ka 

biseduar në telefon me babin e  E.. 

Gjykata me kujdese të veçantë vlerësoi deklaratën e të dëmtuarës në cilësinë e dëshmitares E. 

P., të cilën si të tillë pjesërisht e përfilli dhe ia fali besimi  edhe ate vetën kur deklaroi se i akuzuari e ka 

kërcënuar se, “nëse nuk del përsëri me u taku me te, ka me i publiku fotot e saj në rrjetet sociale si në 
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facebook dhe youtube”, sepse këtë fakt e njëjta e ka potencuar si në polici, prokurori dhe në gjykatë, 

edhe ate si në pyetjet e parashtruara nga prokurorja ashtu edhe nga gjykata. Ndërsa sa i përket 

deklaratës  të së dëmtuarës, përkitazi me ate që thuhet në aktin akuzues, se kinse i akuzuari i ka thënë të 

dëmtuarës “nëse nuk vjen të mërkurën unë i kam njerëzit që ta vrasin babin tënd”. Gjykata  përkitazi me 

këtë  çështje, nuk i fali besimin deklaratës së të dëmtuarës, sepse deklarata e së njëjtës lidhur me këtë 

çështje ishte e pakjartë dhe kundërthënëse me deklaratën e dhënë në polici dhe prokurori, e po ashtu 

edhe me deklaratën e dhënë në gjykatë, sepse e njëjta gjatë seancës gjyqësore lidhur me këtë çështje 

deklaroi se nuk është e vërtetë se G.e ka kanosë se kam me ta vra babën, por kur prokurorja shtetit  e 

ballafaqonte me deklaratën e dhënë në polici dhe prokurori, e njëjta deklaronte se e vërtetë është ajo çka 

ka deklaruar në prokurori, e jo kjo që po deklaron tani në  gjykatë”. Ndërsa në pyetjen e gjyqtarit, për të 

njëjtën çështje, e njëjta deklaronte se, “e vërtetë është kjo që tani po deklaroj në gjykatë e jo ajo që kam 

deklaruar në prokurori dhe polici”, sepse nuk është ë vërtetë se G. i ka thënë “ se unë i kam njerëzit që 

ta vrasin babin tënd”.  

Gjykata vlerësoi edhe deklaratën e dëshmitarit A.P., babati të dëmtuarës E., por të njëjtën si të 

tillë nuk e përfilli dhe nuk ia fali besimin, sepse si e tillë ishte e pa kjartë, e pa argumentuar mirë, e 

sidomos kur deklaron “se nëna e E. e ka ditë se E. do të shkoj te ajo, sepse ndoshta motra e vet i ka 

treguar”, e po ashtu sipas deklaratës së të dëmtuarës E., babai i saj A. asnjëherë nuk e ka dëgjuar kur ka 

biseduar apo çka ka biseduar me G., po ashtu edhe i akuzuari G.deklaroi se, asnjëherë nuk ka biseduar 

me telefon me babin e E., A.. Ndërsa dëshmitarja F. B. si zyrtare policore, vetëm e përshkroi deklaratën 

e të dëmtuarës E. çka ka deklaruar me rastin e dhënies së deklaratës në polici. 

Gjykata po ashtu me kujdes të veçantë vlerësoi mbrojtjen e paraqitur nga i akuzuari G.B., dhe 

mbrojtësi i tij me autorizim av. R.B., por të njëjtave nuk ia fali besimin, sepse të njëjtat si të tilla ishin jo 

bindëse, të pa argumentuara mirë dhe në kundërthënie me vetveten dhe deklaratën e dhënë në polici dhe 

prokurori, krejt kjo me qëllim të zvarritjes së procedurës dhe shmangies nga përgjegjësia penale. Themi 

se ishin kundërthënëse për faktin se i akuzuari për ti ikur përgjegjësisë penale nuk e pranon deklaratën e 

tij të dhënë në polici, kur kishte deklaruar se, pasi E. nuk pranoi të dali me te në Prishtinë, i ka shkruar 

në facebook se “do ti publikoj fotot e tua në facebook në internet si dhe kam njerëz që mundë ta vrasin 

babën”, ndërsa në gjykatë gjatë paraqitjes së mbrojtjes së tij këtë fakt e mohon, kinse në polici kështu 

ka deklaruar, për shkak të dhunës së policisë që kanë ushtruar ndaj tij, ndërsa në anën tjetër pranon se 

deklaratën në polici e ka dhënë në prezencën e mbrojtësit të tij, dhe e njëjta deklaratë para se me e 

nënshkruar, në prezencën e avokatit i është lexuara nga ana e policisë. Po ashtu gjatë paraqitjes së 

mbrojtjes i njëjti pranon se në telefonin e tij i ka pas disa foto të Edonisës, të cilat kanë qenë foto 

normale, por pasi që me të njëjtën më nuk kanë kontaktuar, të njëjtat foto i ka fshirë nga telefoni i tij, e 

po ashtu i njëjti pranon se gjatë bisedës që kanë zhvilluar me E. në facebook, pas takimit që kishin në 

Prishtinë, kanë pasur raste se, edhe janë hidhëruar në mes veti,  e sidomos në momentin kur E.refuzonte 

të dilte me te, andaj edhe pranon se e ka fyer-shajtë  diçka, por kinse nuk i kujtohet se çka e ka fyer. 
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Gjykata po ashtu vlerësoi edhe provat materiale që gjenden në shkresat e lëndës, si SMS-at, me ç’rast 

konstatoi se prokuroria me provat e administruara gjatë seancës gjyqësore nuk arriti që të argumentoj, 

përkatësisht ta bind gjykatën se këto SMS-a i ka shkruar i akuzuari,  se  janë shkruar prej telefonit të tij,  

a po se kush i ka shkruar. 

Gjykata vlerësoi provat një nga një dhe të gjitha së bashku në kuptim të nenit 8 dhe 361 të 

KPPRK-së dhe erdhi në përfundim se nga provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, nuk është 

vërtetuar se i akuzuari të ketë kryer veprën penale të shantazhit, ngase edhe për kundër faktit se e 

dëmtuara gjatë seancës gjyqësore deklaron se gjatë bisedës që kanë pasur përmes Facebook-ut me të 

akuzuarin G., i njëjti ka përmendur diçka pare, por thekson se nuk e din se çka ka dashtë me thënë me 

pare, e po ashtu edhe i akuzuari G., kategorisht e mohon faktin se ka kërkuar prej E. që ti marri pare 

babait të sajë. Pra me provat e administruara nuk është vërtetuar se i akuzuari me veprimet e tij kishte 

për qëllim ndonjë përfitim pasuror të kundërligjshëm, përfaktin se sipas ligjit vepra penale e shantazhit, 

qëndron në përdorimin e kërcnimit ndaj ndonjë personi  se ndaj tij ose personi të afërm do të zbulojë 

diçka që mundë të dëmtojë nderin ose autoritetin e tij, duke e detyruar  kështu që ai të veprojë ose mos 

veprojë në dëm të pasurisë së vetë ose pasurisë së tjetrit dhe krejt këtë me qëllim të përfitimit të dobisë 

pasurorre të kundërligjshme.  

Ndërsa nga provat e administruara si më lartë, pa  mëdyshje është vërtetuar fakti se i akuzuari  

gjatë bisedës që ka zhvilluar disa herë me të dëmtuarën E.P. për mes Facebook-ut dhe në YouTube, të 

njëjtën e ka vënë nën presion të vazhdueshëm dhe të pa dëshirueshëm se nëse nuk del përsëri me u taku 

me te, ka me i publiku fotot në Foocebook dhe You Tube”, ku me këto veprimet e tij  ka kryer veprën 

penale, ngacmimi nga neni 182, parag. 4, lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. Andaj, gjykata duke i 

marrë parasysh veprimet konkrete të akuzuarit,  duke vepruar sipas nenit 360, paragrafi 2 të KPPRK-së, 

e sipas detyrës zyrtare, bëri rikualifikimin e veprës penale nga vepra penale, Shantazhi nga neni 

329,paragrafi 1, në veprën penale, ngacmimi nga neni 182 parag. 4,lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, 

për të cilën vepër penale, gjykata të akuzuarin në pajtim me dispozitat ligjore të nenit 365 të KPPRK-së, 

e shpalli fajtor, ngase veprimet e të njëjtit i përmbajnë të gjitha tiparet e kësaj vepre penale dhe se për të 

njëjtën është edhe penalisht përgjegjës.  

Me rastin e vendosjes për llojin dhe lartësinë e dënimit ndaj të akuzuarit për veprën penale të 

kryer, gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat të cilat në kuptim të nenit 70 të KPRK-së, ndikojnë në 

shqiptimin e drejtë dhe meritor të dënimit ligjor. Në veçanti për ketë rast, si rrethana lehtësuese për të 

akuzuarin, gjyqtari i vetëm gjykues pati parasysh moshën e re të pandehurit në kohën e kryerjes së 

veprës penale, sepse i njëjti sapo kishte mbushur moshën madhore, jeton në kushte jo të mira 

ekonomike, faktin se i akuzuari për herë të parë ka rënë ndeshë me ligjin, se ndaj tij nuk zhvillohet 

procedurë tjetër penale. Sipas bindjes së gjykatës, dënimi i shqiptuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 
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ndaj të akuzuarit, 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 penale të të akuzuarit. 

Gjykata, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim, mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit nga 

neni 38 i KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit 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. 

Pala e dëmtuar E. P. nga ........, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest 

civil. 

Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të akuzuarit, 

gjyqtari i vetëm gjykues, bazuar në nenin 451 paragrafi 1 i KPPRK-së, ka vendosur që të akuzuarin ta 

detyrojë për ta paguar paushallin gjyqësor në shumën prej 20 € (Njëzetë euro), si dhe 30 € për 

Programin për Kompensimin e Viktimave të Krimit,  në afat prej 15 ditësh nga dita  e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi me kanosje përmbarimi. 

              GJYKATA THEMELORE NE GJILAN- DEGA NE KAMENICE, 

                                            P.nr.161/2019, më datë 12.04.2021.  

 

  Gj y q t a r i, 

  Sadri Krasniqi, d.v. 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

Gjykate Themelore. 


