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Numri i lëndës: 2019:118781 

Datë: 08.01.2021 

Numri i dokumentit:     01392615 

P.nr.94/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

 Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti i përgjithshëm- dega në Kamenicë, 

përmes gjyqtarit të vetëm Sadri Krasniqi, me sekretaren juridike Tevide Thaqi, në çështjen 

penale kundër të akuzuarit R.B. nga ......., për shkak të veprës penale: Nxitja e akteve seksuale 

me premtim të rrejshëm të martesës nga neni 240 të KPRK-së, të cilin e mbron me autorizim 

av. K.A.-S., në shqyrtimin e hapur gjyqësor në prezencën e Prokurorit të Shtetit Halim 

Borovci, të akuzuarit R.B. dhe mbrojtësja me autorizim av. K. .S., më datën 23.12.2020 shpalli, 

ndërsa më datën 08.01.2021 përpiloi këtë: 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 Ndaj të akuzuarit: 

 R.B., pa pseudonim dhe emër të rrejshëm, nga i ati Sh. dhe e ëma H., e lindur C., i 

lindur më ......, në ....., me vendbanim në .....”, p.nr, me nr. personal ......., shqiptar, Shtetas i 

Republikës së Kosovës, i martuar, baba i katër fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, i pa 

punësuar, i gjendjes së varfër ekonomike-shfrytëzues i ndihmës sociale, i pa dënuar më parë 

për vepër tjetër penale dhe nuk udhëhiqet procedurë për vepër tjetër penale.   

Në mbështetje të nenit 363 parag. 1, pika 1.1 të KPPRK-së, 

Refuzohet aktakuza 

              S e p s e:  

 Më datë 10.04.2019, rreth orës 20.00 min, në ......, i pandehuri pasi paraprakisht ka 

komunikuar përmes rrjetit social instagram, me të miturën E. D., të njëjtën me premtim të 

rrejshëm për martesë e nxitë në akte seksuale, edhe atë dy herë në ...... dhe njëherë në një motel 

në hyrje të Prishtinës – ........,   
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-me çka kishte për të kryer veprën penale, Nxitja e akteve seksuale me premtim të 

rrejshëm të martesës nga neni 240 të KPRK-së. 

Konform nenit 463, paragrafi 3, të KPPRK-së e dëmtuara E. D. nga ......, për realizimin 

e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në kontest civil. 

 Shpenzimet e procedurës penale bien në ngarkesë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

A   r  s   y  e  t   i   m 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.II.nr.753/2019, të parashtruar më 30.05.2019, ka kërkuar që ndaj të akuzuarit R. B. nga ......,  

të fillohet dhe shtjellohet procedura penale, për shkak të veprës penale, Nxitja e akteve 

seksuale me premtim të rrejshëm të martesës nga neni 240 të KPRK-së, të shpallet 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 17.12.2019, në të cilën 

seancë gjyqësore pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurores së shtetit, i akuzuari, ka 

deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën por nuk e ka pranuar fajësinë. Gjykata lidhur me rastin ka 

caktuar seancën për shqyrtimin kryesor, në seancën e mbajtur më 23.12.2020,  pas prezantimit 

të provave, dëgjimit të dëshmitarëve, leximit të provave materiale si dhe marrjes në pyetje të  

akuzuarit, prokurori i shtetit Halim Borovci gjatë paraqitjes së fjalës përfundimtare, është 

tërhjekur nga aktakuza, për faktin se nga provat e administruara nuk është vërtetuar se i 

akuzuari R. B.  e ka kryer veprën penale, nxitja e akteve seksuale me premtim të rrejshëm të 

martesës nga neni 240 të KPRK-së, sepse me këto prova nuk është vërtetuar se i akuzuari i ka 

premtuar martesë të dëmtuarës E. D., ndërsa premtimi për martesë është element kryesor për 

figurën e kësaj vepre penale.   

 

Pasi që Prokurori i shtetit Halim Borovci ka hequr dorë nga ndjekja penale ndaj të 

akuzuarit, gjykata duke vepruar në pajtim me  dispozitat ligjore të nenit 363 parag. 1, nën 

parag. 1.1 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, e ka refuzuar akuzën. 

 

 

Konform nenit 463,paragrafi 3, të KPPRK-së e dëmtuara E. D. nga ......, për realizimin 

e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në kontest civil. 
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Në bazë të nenit 454, paragrafi 1 të KPPRK-së, shpenzimet e procedurës penale bien në 

barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-DEGA NË KAMENICË, 

P.nr.94/2019, më datën 08.01.2021 

 

 Sekretarja juridike,                                                                                      Gj y q t a r i,                              

  Tevide Thaqi,d.v.                                                                                  Sadri Krasniqi,d.v. 

 

 

Këshilla  Juridike: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej  

                                   15 ditësh nga dita  e marrjes së këtij aktgjykimi, Gjykatës së  

                                  Apelit në Prishtinë, për mes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 


