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Numri i lëndës: 2020:006079 

Datë: 21.07.2020 

Numri i dokumentit:     01033466 

 

P.nr.21/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-Departamenti i Përgjithshëm, Gjyqtari 

Gezim Ademi, me bashkëpunëtorin profesional Sylejman Barja, duke vendosur në lëndën penale 

ndaj të pandehurit H.M., nga Mitrovica, për shkak të veprës penale Ngacmim nga neni 182 par.4 

e lidhur me par.1 të KPRK-së, duke vendosur lidhur me Aktakuzën e Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë-Departamenti i përgjithshëm PP.II.nr.3845/19 dt.17.01.2020 dhe kërkesën për 

shqiptimin e urdhrit ndëshkimor te paraqitur ne Aktakuze, pa mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor me 

datë 21.07.2020, merr këtë: 

 

A  K  T  G J  Y  K  I  M 

 

PRANOHET kërkesa e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, Departamenti i Përgjithshëm 

PP.II.nr.3845/19 dt.17.01.2020 dhe kjo Gjykatë i jep këtë; 

 

URDHËR  NDËSHKIMOR 

 

I akuzuari: 

H.M., nga i ati R., e ëma M., mbiemri i vajzërisë M.1., “data e lindjes”..., në Mitrovicë ku e ka 

edhe vendbanimin, me nr. personal ...., Shtetas i Republikës së Kosovës, ka kryer shkollën fillore. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

 

SEPSE: në periudhën kohore prej tetorit 2019 e deri më datën 13.11.2019 në Mitrovicë, edhe 

pse ka qenë i aftë të kuptoj rëndësinë  e veprës, dhe të menaxhoj me veprimet e tij, i vetëdijshëm 

të kuptoj ndalueshmërinë e veprimeve të njëjta, ashtu që është lëshuar në komunikimin e 

padëshiruar dhe përcjelljen e të miturës A.D., me qëllim që ta ngacmoj në atë mënyrë që në, në 

afërsi të dyqanit “S.” është afruar dhe i ka ofruar te dëmtuarës para qka e njëjta e ka refuzuar dhe 

është nisur në drejtim të bankës N..., e i pandehuri pas saj, e në muajin nëntor e ka përcjellë deri 

tek posta e vogël e cila gjindet në Mitrovicë, e deri te shkolla, që me dt.13.11.2019, në shëtitoren 

në afërsi të lokalit “Sh...”, është ndalur para të dëmtuarës A., e cila ka qenë me djalin e dajës të 

moshës 5 vjeçare duke iu drejtuar me fjalët ”a dëshiron të dërgoj dikun që të pish diqka”, qka e 

njëjta e ka refuzuar duke shkaktuar tek e njëjta frikë dhe shqetësim. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale Ngacmim nga neni 182 par 4 e lidhur me par.1 te KPRK-së. 
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Andaj, gjykata konformë dispozitave të neneve 4, 7, 8,9,10,17,21,38,40, 43, 69, dhe nenit 182 

par 4 lidhur me par 1 të KPRK-ës, si dhe nenit 450, 463 dhe 495 të KPPK-ës, i:    

  

                    

S H Q I P T O N 

 

 

I.Dënim me gjobë në shumë prej 300€ (treqind euro), të cilin dënim është i obliguar që të filloj 

ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. I njëjti, dënimin e 

shqiptuar mund ta paguaj me tre (3) këste të barabarta, më së largu deri me datën 5 të muajit 

vijues. Mundësia e pagesës me këste do të revokohet nëse personi i dënuar nuk e paguan këstin 

me kohë. Nëse i akuzuari nuk e paguan gjobën në afatin e caktuar, gjykata do të veprojë në bazë 

të nenit 43 të KPRK-së, ashtu që dënimin me gjobë do t`ia zëvendësoj me dënim me burg, ku 

një ditë burgim do të llogaritet me 20 (njëzet) euro gjobë. 

 

II. i akuzuari obligohet që në emër të shpenzimeve procedurale dhe atë në emër të paushallit 

gjyqësorë të paguaj shumën prej 20€, ndërsa në emër të taksës për kompensimin e viktimave të 

krimit shumën prej 30€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

III. Palët e dëmtuar  për  realizimin e kërkesës  pasurore juridikë  udhëzohen  ne kontestin civile 

juridik.. 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar Aktakuzën 

PP.II.nr.3845/19 dt.17.01.2020 për të pandehurit H.M. nga Mitrovica, për shkak të veprës penale 

Ngacmim nga neni 182 par.4 e lidhur me par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata, shqyrtoj Aktakuzën dhe kërkesën për shqiptimin e Urdhrit ndëshkimor, dhe gjeti se 

Aktakuza është e bazuar në nenit 493 të KPP-së, gjeti se janë plotësuar kushtet nga neni 495 i 

KPP-së, që pa u mbajtur shqyrtimi gjyqësor të merr vendim për urdhër ndëshkimorë si në 

dispozitiv, pasi që nga shkresat e lëndës vërtetohet se ka prova të mjaftueshme të cilat vërtetojnë 

fajësinë e të akuzuarit se ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë sipas Aktakuzës së 

Prokurorit të Shtetit. 

 

Gjykata, vlerëson se në rastin konkret ekzistojnë provat të cilat janë të mjaftueshme për të 

vërtetuar fajësinë e të pandehurit, se ka kryer veprën penale për të cilën ngarkohet, sipas 

aktakuzës se prokurorisë, kjo vërtetohet nga provat si vijojnë dhe atë: vështrim ne deklaratën e 

te dëmtuarës e dates 13.11.2019, raporti policor me nr.2019-SA-227, i dt.15.11.2019, deklarata 

e te dëmtuarës dëshmitares A., e dt.15.11.2019, SMS mesazhi i drejtuar nga ana e te dëmtuarës 

nenës se saj e cila referohet ne ketë çështje penale dhe plotësimi i deklaratës se te dëmtuarës me 

datën 14.11.2019, vështrimi ne certifikatën e nga evidenca penale për te pandehurin. 

 

Sipas KPRK-së, vepra penale Ngacmim nga neni 182 par.4 e lidhur me par.1 të KPRK-së, dënimi 

për këtë vepër penale është dënim me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet. 

 

Gjykata në përputhje me nenin 69 të KPRK-së, me rastin e caktimit të lartësisë së dënimit me 

gjobë, duke vlerësuar se dënimi i shqiptuar është në proporcion me peshën e veprës penale, pasi 
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që me këtë dënim pritet që të arrihet qellim i ndëshkueshmerisë e përcaktuar me ligj sipas nenit 

38 të KPRK-së, pasi që njëra nga qëllimet e dënimit është të parandaloje kryesin nga kryerja e 

veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij dhe se të përmbajë personat e tjerë 

nga kryerja e veprave penale, duke vlerësuar se i pandehuri do të përmbahet nga veprime të 

paligjshme, andaj gjykata ka vlerësuar se edhe me një dënim të tillë do të arrihet efekti dhe qellim 

i dënimit i parapare me ligj në parandalimin e personave të tjerë në kryerjen e veprave penale, 

ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor, u mor 

në bazë të nenit 450 par.2 pika 2.6 dhe 453 par.1 të KPP-së. Ndërsa taksa për kompensimin 

viktimave të krimit, në kuptim të nenit 39 par. 3 të Ligjit nr. 05\L-036 për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit. 

 

Ne mbështetje te nenit 463 te KPP-se, palët e dëmtuara për realizimin e kërkesës  pasurore 

juridikë udhëzuar ne kontestin civile juridik. pasi që nuk kishte të dhëna te mbledhura qe 

paraqesin bazë të sigurt për gjykimin e plotë edhe sa i përket kërkesës pasurore juridike. andaj 

Gjykata të dëmtuarën e ka udhëzuar që kërkesën pasurore juridike mund ta realizon në kontestin 

civil juridik në mbështetje të nenit 463 të KPP-së. 

 

Nga të cekurat si më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË  

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.21/20 dt.21.07.2020 

 

 

                                 Gjyqtari: 

                                                                                                                            

                                                                                                                               __________ 

                                        Gezim Ademi 

 

 

KËSHILA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala ka të drejtë kundërshtimi në afat prej 8 

(tetë) ditësh nga dita e pranimit, kundërshtimi i parashtrohet kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


