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Numri i lëndës: 2021:253365 

Datë: 16.03.2022 

Numri i dokumentit:     02809218 

 

P.nr.262/2022 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË– Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja e 

vetme gjykuese D.Sh.A, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtore Profesionale Sh.S, në çështjen 

penale kundër L.M,  i akuzuar për kryerjen e veprave penale Ngacmim Seksual nga neni 183 

par.2 lidhur me par.1, Ngacmimi Seksual nga neni 183 par.2 dhe vepra penale Mashtrimi nga 

neni 323 par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë- 

Departamenti i Përgjithshëm, nën shenjën PP.II.nr.5297/21 të datës 04.02.2022, pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar me datë 11.02.2022, në prani të Prokurores së shtetit F.S, të akuzuarit L.M 

me mbrojtësin e tij av. F.L, të njëjtin ditë mori dhe shpalli, ndërsa me datë 11.03.2022 me shkrim 

e përpiloi këtë: 

  

                                                                  A K T GJ Y K I M 

I pandehuri: 

L.M, nga i ati B... dhe nëna H..., e vajzërisë R..., i lindur me datë ------, në V..., me vendbanim 

në rr. “B.M” në fshatin S... e J..., Komuna e V..., me  nr. Personal ------, ka të kryer një pjesë të 

shkollës fillore, i pa punë, i pa martuar i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar shtetas i 

Republikës së Kosovës.  

 

                                                                  ËSHTË FAJTOR 

Sepse,  

 

I. Me datë 22.10.2020 rreth orës 17:35, në P..., i pandehuri L.M, përmes numrit të telefonit +---

----, me dashje me qëllim të cenimit të dinjitetit, e ngacmon seksualisht të dëmtuarën A.H-M në 

atë mënyrë që: ka kontaktuar në rrjetin social’’Viber’’ në numrin e saj të telefonit 044---- dhe 

gjatë komunikimit i pandehuri ka hapur kamerën e tij dhe e ka nxjerrë organin gjenital duke e 

kapur me dorë, ashtu që i ka shkaktuar një mjedis degradues dhe poshtërues ndaj të dëmtuarës 

A.H-M.,  

-Me këtë ka kryer veprën penale Ngacmimi nga neni 183 nga par.2 lidhur me par.1 të 

KPRK-së. 

 

II. Me datë 21.06.2021, në rrugën ‘’N.P’’ në P..., i pandehuri L.M, me qëllim të ngacmimit dhe 

përfshirjes së vëmendjes së vazhdueshme dhe të padëshirueshme me dashje, me qëllim të 
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ngacmimit, përmes numrave të telefonit 045-----, 045-----/----- dhe numrit 044/------- e thërret 

në telefon në numrin e saj 044/----- të dëmtuarën A.M-K, në mënyrë të pandërprerë duke i 

kërkuar të dal me të pastaj duke vazhduar me ngacmim seksual, duke i dërguar përmes telefonit 

video me përmbajtje seksuale ashtu që ka shkaktuar një mjedis degradues dhe poshtërues ndaj të 

dëmtuarës duke i shkaktuar shqetësim të madh emocional, 

-Me këtë ka kryer veprën penale Ngacmimi seksual nga neni 183 par.2 të KPRK-së. 

 

III. Me datë 25-26.10.202, në intervale të ndryshme kohore, i pandehuri L.M, me dashje dhe me 

qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete apo për personin tjetër, përmes numrit të telefonit 

045/----, në rrjetin social “Viber”, ka mashtruar të afërmit e të dëmtuarës D.Sh-D, në atë mënyrë 

që: në rrjetin social “Viber” ka shënuar emrin si “D.Sh”, duke ju prezantuar rrejshëm kolegëve 

të të dëmtuarës dhe familjarëve të saj dhe nga ta kishte kërkuar që në numrin e telefonit 045/----

--, të i dërgojnë  mbushje të telefonit, duke i vë në lajthim të njëjtit që të marrin veprime në dëm 

të pasurisë së tyre duke realizuar disa transaksionet. 

-Me këtë ka kryer veprën penale Mashtrimi nga neni 323 par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata në bazë të neneve 4, 5, 7, 18, 38, 39, 43, 46, 47, 48, 49, 69 dhe 70 të KPRK-së si dhe 

nenit 360, 365, të KPPRK-së të akuzuarin  

 

E GJYKON 

 

Për veprën penale Ngacmimi nga neni 183 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, dënim me burgim 

në kohëzgjatje prej pesë (5) muaj;  

Për veprën penal nga dispozitivi i dytë të aktakuzës vepra penale Ngacmimi  nga neni 183 par.2 

lidhur me par.1 të KPRK-së, Dënim me burgim në kohëzgjatje prej pesë (5) muaj;  

Për veprën penale Mashtrimi nga neni 232 par.1 të KPRK-së dënim me burgim në kohëzgjatje 

prej një gjashtë (6) muajve dhe gjobë në shumë 200 (dyqind) euro. 

 

Ndërsa në bazë të nenit 76, për shqiptim të dënimit për bashkim të veprave penale i shqipton:  

 

DËNIM UNIK ME BURGIM DHE GJOBË ME KUSHT 

 

Dënimi unik me burgim në kohëzgjatje prej një (1) vit e tre (3) muajve dhe dënimi me 

gjobë në shumë prej 200 (dyqind) euro, të cilat dënime nuk do të ekzekutohen nëse i pandehuri 

në afat prej 2 viteve  nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

Konform nenit 514 par.3 dhe 515 të KPPRK-së, lidhur me nenin 83, 84 dhe 86 të KPRK-së, i 

shqipton,                             

 

MASËN E TRAJTIMIT TË DETYRUESHËM PASIKIATRIK NË LIRI, që do të bëhet në 

Qendrën e shëndetit mendor në Ferizaj duke filluar nga dita vijuese pasi ky aktgjykim të marrë 

formën e prerë. 
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Obligohet kryesi i veprës penale L.M që të paraqitet në Qendrën e shëndetit mendor në F..., që 

t’i nënshtrohet trajtimit psikiatrik, sipas rregullave të caktuara nga mjeku përkatës. 

 

Qendra e shëndetit mendor është e obliguar që së paku 1 (një) herë në 6 (gjashtë) muaj ta njoftojë 

këtë gjykatë lidhur me gjendjen shëndetësore dhe suksesin e trajtimit të personit të 

lartpërmendur. 

 

Në rast se kryesi i veprës penale L.M, nuk i nënshtrohet trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në 

liri apo kur kryesi e braktisë trajtimin e detyrueshëm psikiatrik në liri, kjo gjykatë, sipas detyrës 

zyrtare ose sipas propozimit të institucionit të kujdesit shëndetësor do ta zëvendësojë këtë masë 

me masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në ndalim. 

 

Kjo masë e shqiptuar ndaj kryesit të veprës penale do të pushoj kur trajtimi ose rehabilitimi me 

nuk janë të nevojshëm, por e njëjta nuk mund të tejkaloj tre (3) vite. 

 

Koha e kaluar në paraburgim i llogaritet në dënimin e shqiptuar në rast të revokimit.  

 

Në rast se i pandehuri nuk e paguan dënimin me gjobë, konform nenit 43 par.3 të KPRK-së, i 

njëjti do t’i zëvendësohet me dënim me burgim duke llogaritur çdo 20,00 (njëzet) euro me një 

(1) ditë burgim. 

 

Obligohet i pandehuri të paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë në emër të paushallit 

gjyqësor shumë prej 30 euro, dhe në emër të fondit për programin e kompensimit të viktimave 

të krimit shumën 30 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me detyrim. Ndërsa lirohet nga pagesa e një pjese të 

shpenzimeve procedurale, si pagesa për ekzaminimin psikiatrik. 

 

Palët e dëmtuara A.H-M, A.M-K. dhe D.Sh-D, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest juridik civil. 

 

 

                                                             A r s y e t i m 

Rrjedha e procedurës penale 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë- Departamenti i Përgjithshëm ka paraqitur aktakuzën me 

propozim për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri nën shenjën 

PP.II.nr.5297/2021 të datës 04.02.2022, përmes së cilës ka akuzuar L.M për veprat penale 

Ngacmim Seksual nga neni 183 par.2 lidhur me par.1, Ngacmimi Seksual nga neni 183 par.2 dhe 

vepra penale Mashtrimi nga neni 323 par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin fillestar në këtë çështje penale me datë 11.02.2022 

ku kanë prezantuar, Prokurori i Shtetit F.S, i pandehuri L.M  me mbrojtësin i tij av. F.L dhe 

eksperti mjeko -ligjor Dr. A.G. 
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Lidhur me aftësinë e të pandehurit për t’iu nënshkruar gjykimit Dr. A.G ka deklaruar se L...mund 

të marr pjesë në seancë gjyqësore, ka vështirësi për të kuptuar procedurat gjyqësore, si dhe 

deklaratat e dhëna gjatë këtij shqyrtimi gjyqësore mund të jenë më defekte. Ka shtuar se nuk 

është në gjendje për të kuptuar pyetjet e komplikuara për shkak natyrës së çështjes, por më të 

thjeshta është në gjendje për të kuptuar. 

 

Pas leximit të aktakuzës me propozimin për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm 

psikiatrik në liri, i pandehuri është deklaruar fajtor për veprën penale me të cilën ngarkohet. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit av. F.L deklaroj se pas konsultimit të mjaftueshëm me të pandehurin dhe 

me doktorin u munduan t’ia shpjegojnë çështjen e pranimit të fajit apo mos pranimit të tij, dhe 

ndërlidhjes së veprimit të tij me pasojat që i ka shkaktuar, dhe me pëlqimin e tyre dhe 

rekomandimin e tyre i akuzuari ka pranuar fajësinë. Ka kërkuar nga Gjykata që me rastin e 

shqiptimin të dënimit t’i shqiptoj masën e propozuar nga prokuroria. 

 

Prokurorja e shtetit lidhur me pranimin e fajësisë ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajësisë 

nga i pandehuri L.M, nga se është bërë konform nenit 248 të KPPRK-së dhe është në përputhje 

të plotë me provat materiale në bazë të cilave është ngritur kjo aktakuzë dhe po ashtu pas 

konsultimit të të pandehurit L... me mbrojtësin e tij sipas autorizimit dhe konsultimit profesionale 

me Dr. Psikiatrisë Forenzikë, i propozon gjykatës që të aprovon pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurit dhe të njëjtin ta dënoj sipas ligjit për veprat e kryera penale, si dhe të aplikon edhe 

propozimin për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrikë në liri sipas 

rekomandimit të ekspertëve të fushës në ekspertizën e psikiatrisë forenzikë.  

 

Dr. A.G ka deklaruar se pas intervistimit dhe analizimit të të gjitha të dhënave për L.M komisioni 

vlerësues ka konstatuar se L.M vuan nga Çrregullimi në zhvillimin intelektual, kufizimet në 

aspektin kognitiv dhe emocional çrregullim ky që kodohet me shifrën F70, duke marr për bazë 

natyrën e këtij çrregullimi i kemi rekomanduar gjykatës, që ndaj të njëjtit të shqiptohet masa e 

trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri, masë që do të mbikëqyret nga Qendra e shëndetit 

mendor ne Ferizaj, dhe në këtë masë përveç L... duhet të përfshihen edhe familjarët me qëllim të 

arritjes se aftësive për një mbikëqyrje adekuate nga ana e tyre.  

 

I pandehuri L.M ka deklaruar se premton se do të ndjekë terapinë e propozuar nga doktori. 

Vëllai i të pandehurit B.M ka deklaruar se ai së bashku me familjen e tij kujdeset për L..., premton 

se i njëjti do të kujdeset që L... të ndjek masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri dhe të 

përdorë terapinë sipas rekomandimit të doktorit. 

 

Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

 

Gjykata ka vlerësuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit është bërë konform nenit 248 

të KPPRK-së, dhe se i pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, si dhe ky 

pranim është në përputhje me provat që gjenden në shkresat e lëndës po ashtu gjykata gjeti se 

aktakuza nuk përmban shkelje ligjore apo gabime faktike. 
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Vendimi për shpalljen fajtor 

 

Gjykata vlerësoi se në rastin konkret në veprimet e të pandehurit manifestohen të gjitha elementet 

objektive dhe subjektive të veprave penale andaj të njejtit i shqiptoj dënim si në dispozitv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Gjykata me rastin e përcaktimit të dënimit dhe lartësisë së tij, konform nenit 69 dhe 70 të KPRK-

së, vlerësoi pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, kërkim faljen e tij shprehur gjykatë dhe 

gjendjen e tij shëndetësore dhe konsideroj se edhe me këtë dënim mjaftueshëm do të arrihet 

qëllimi i dënimit konform nenit 38 të KPRK-së, 

 

Gjithashtu, për shkak të gjendjes shëndetësore të akuzuarit krahas sanksionit penal i ka shqiptuar 

edhe masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri nga neni 86 të KPRK-së. 

 

Këtë masë të trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri, gjykata ja ka shqiptuar të akuzuarit bazuar 

në raportin e Institutit të Forenzikës Psikiatrike dhe mendimit të Dr. A.G, të dhënë në seancën e 

shqyrtimit fillestar është konstatuar se i akuzuari është me çrregullim në zhvillimin intelektual 

kufizime në aspektin kognitiv dhe emocional  se i njëjti duhet t’i nënshtrohet trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik në liri.  

 

Masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri i është shqiptuar në kohë të pacaktuar deri sa të 

ekzistojnë kushtet për trajtimin e tillë, kjo masë është caktuar me qëllim për të shmangur kryerjen 

e veprave të tjera penale dhe se trajtimi është i nevojshme për të evituar rrezikun serioz për të 

dhe  rrethit ku jeton bazuar në gjendjen shëndetësore, për faktin se i njëjti vuan nga çrregullimi 

në zhvillim intelektual kufizimet në aspektin kognitiv dhe emocional çrregullim ky që në 

Klasifikimin Ndërkombëtar të sëmundjeve kodohet me F70. 

 

Në bazë të nenit 450 të KPPRK-së, gjykata e ka obliguar të pandehurin që t’i paguajë shpenzimet 

e procedurës penale, ndërsa për shpenzimet për programin për kompensimin e viktimave të 

krimit është marr në bazë të nenit 39 par.3 nënpar.3.2 të Ligjit Nr.05/L-036 për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit.  

Gjykata sipas nenit 453 par.4 të KPPRK-së, të akuzuarin e ka liruar nga pagimi i një pjese të 

shpenzimeve të procedurës penale, pasi që meqenëse i njëjti aktualisht është i papunë dhe i njëjti 

vuan nga çrregullimi mendor, ka gjetur se ngarkimi me pagesën e shpenzimeve të procedurës do 

të ishte barrë e rëndë për të dhe do të ndikonte në gjendjen emocionale të tij. 

 

Në bazë të nenit 463 par.2 të KPPRK-së, palët e dëmtuara janë udhëzuar në kontest të rregullt 

juridiko-civil. 

 

Nga se u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykim. 
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GJYKATA THEMELORE PRISHTINE  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2021:253365, 16.03.2022 

  

G j y q t a r j a 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                              D.Sh.A 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij 

aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 

15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e 

pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate 

Themelore. 

 

 


