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Numri i lëndës: 2021:037054 

Datë: 01.06.2021 

Numri i dokumentit:     01834594 

              P.nr.44/2021 
NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË/ DEGA NË MALISHEVË - DEPARTAMENTI 

I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI PENAL,  gjyqtari i vetëm gjykues Njazi Morina, me 

zyrtaren ligjore Albane Morina, në lëndën penale kundër të akuzuarit B. (M.) K.nga fshati 

Ll., Komuna e Malishevës, për shkak të veprës penale sulm nga nenin 184 par. 3 nën 

par. 3.1 lidhur me par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Gjakovë PP/II.nr.309/2021, të datës 25.02.2021, në shqyrtimin fillestar të mbajtur më 

25.03.2021, në prezencën e prokurorit të shtetit Sadri Alija, të dëmtuarit E. K. së bashku 

me përfaqësuesin e tij ligjor - prindi B. K., të akuzuarit B. K., më 30 mars 2021, nxjerri 

dhe publikisht shpalli këtë: 

 

A K T G J Y K I M  

I akuzuari B. K. nga i ati M. dhe e ëma F., e lindjes G., i lindur më dt...., nga fshati Ll., 
Komuna e Malishevës, shqiptar, shtetas i R. së Kosovës, i martuar, i ati i 3 fëmijëve, ka 
të kryer shkollën e mesme, punon në ndërtimtari si punëtor privat, i gjendjes së mesme 
ekonomike, më parë i pa dënuar, me numër personal ..... 
 

ËSHTË FAJTOR 

Sepse, 

Më datë 02.02.2021, rreth orës 12:30, në fshatin D., Komuna e Malishevës, 

respektivisht në oborrin e shkollës “V. K.”, me dashje ka përdorë forcë fizike ndaj të 

dëmtuarit të miturit E. K., në atë mënyrë që pasi i dyshuari shkon në shkollën e lartë 

cekur për ta takuar një nxënës lidhur me problemin që kishte pas me djalin e të dyshuarit 

(F.) në atë moment aty afrohet i dëmtuari dhe pas një bisede momentale, i dyshuari 

revoltohet dhe e sulmon të dëmtuarin duke e goditur me shuplaka dhe me grushte në 

kokë, duke i thënë kurrë mos e prek F. se të rrehu prapë.  

- me çka ka kryer veprën penale sulm nga nenin 184 par. 3 nën par. 3.1 lidhur me par. 

1 të KPRK-së. 
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Andaj, gjyqtari i vetëm gjykues në bazë të nenit 

3,4,7,17,38,39.40,46,47,48,49,69,70,184 par. 3 nën par.3.1 lidhur me par.1 të KPRK-

së, dhe neneve 248 dhe 365 të KPPK-së, të pandehurit i shqipton: 

 

DËNIM ME KUSHT 

Ashtu që i pandehuri B. K. dënohet me dënim me burgim në kohëzgjatje prej shtatë (7) 

muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i pandehuri në periudhën kohore prej 

një (1) viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

Detyrohet i akuzuari që në emër të kompensimit të viktimave të krimit ti paguaj 

shpenzimet në shumën prej 30, oo €, për shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën 

prej 40, oo €, të gjitha këto në afatin prej 15 ditëve nga dita e  plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

I dëmtuari i mituri E. (B.) K. nga fshati D., Komuna e Malishevës, për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

A r s y e t i m i  

Prokuroria Themelore në Gjakovë, në këtë gjykatë ka paraqitur aktakuzë 

PP/II.nr.309/2021, të datës 25.02.2021, kundër të akuzuarit B. (M.) K. nga fshati Ll., 

Komuna e Malishevës, për shkak të veprës penale sulm nga nenin 184 par. 3 nën par. 

3.1 lidhur me par. 1 të KPRK-së. 

Gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin fillestar më dt.25.03.2021, dhe pas leximit 

të aktakuzës nga prokurori i  shtetit, të pandehurit iu dha mundësia për ta pranuar 

fajësinë apo të deklarohet i pafajshëm. 

Pas deklarimit të pandehurit se ndjehet fajtor për kryerjen e veprës penale për të cilën 

akuzohet nga Prokuroria, gjykata me Aktvendim pranoi pranimin e fajësisë nga i 

pandehuri pasi që është bindur plotësisht se ishte i vetëdijshëm për pasojat e pranimit 

të fajësisë. 

Prokurori i shtetit jep mendimin se nuk e kundërshtoj pranimi e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit konsiderojmë që janë plotësuar kushtet ligjore nga nenin 248 par.1 të  KPPK-

së, pranimi i fajësisë ka mbështetje ne provat që gjenden ne shkresat e lëndës, edhe 

vetë pranimi u vërtetua gjendja faktike si ne disopzitiv të kësaj aktakuzë pranimi i 

fajësisë nga ana e  të akuzuarit është në mënyre vullnetar siç e ka kuptuar natyrën dhe 

pranimin e fajit, propozoj gjykatës që të njëjtin ta shpallë fajtorë, ti shqiptoj një dënim 

konform ligjit të marr parasysh rrethanat rendues dhe ato lehtësues dhe një herit të 

obligohet ne pagimin e shpenzimeve procedurale. 

Përfaqësuesi ligjor i E. K. prindi B. K., deklaron se kërkoj që të dënohet i akuzuari, dhe 

nuk kërkoj kompensim dëmi. 
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I pandehuri B.K., deklarohet i fajshëm për veprën penale për të cilën ngarkohem, i kërkoj 

faljet të dëmtuarit dhe prindërit të dëmtuarit, i premtoj gjykatës së nuk do të përsëris 

vepër tjetër penale, të njëjtën e kam kryer për herën e parë. 

Nga thëniet e vet të pandehurit në shqyrtimin fillestar u vërtetua se ai më datë, kohë 

dhe vend si në dispozitivin e aktakuzës së ngritur ndaj tij ka kryer veprën penale për të 

cilën akuzohet. 

Po ashtu nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë: Raporti fillestar i 

incidentit nr. ... dt. 04.02.2021; raporti i policit B. M. ID # ... të datës 04.02.2021; 

procesverbal i marrjes në pyetje për dëshmitarin E.K., dhënë në Stacionin Policore 

Malishevë, dt. 04.02.2021; procesverbal i marrjes në pyetje për të dyshuarin  B. K., 

dhënë në Stacionin Policore Malishevë nr. ...- dt. 04.02.2021; vërtetim mbi dorëzimin 

vullnetarë të video incizimeve e kamerave të sigurisë si dëshmi e rastit të datës 

05.02.2021, njësia e fornezikës ...- dt. 04.02.2021, C.-ja e rastit ..., si dhe shkresat tjera 

te lëndës. 

Gjykata me pranimin e fajësisë nga i pandehuri ka vlerësuar se janë përmbushur 

kushtet ligjore që pranimi i fajësisë të aprovohet nga ana e gjykatës. Gjykata ka pranuar 

deklarimin e pranimit të fajësisë nga i pandehuri dhe vlerëson se ky pranim i fajësisë 

është i mbështetur edhe në provat që gjenden në shkresat e lëndës, të gjitha këto 

vërtetojnë në mënyrë bindëse për gjykatën elementet inkriminuese të veprës penale e 

ku krijohet edhe figura në tërësi e veprës penale që ka kryer i pandehuri, andaj mbi këtë 

bazë edhe gjykata i ka vlerësuar këto prova dhe deklarimin e pranimit të fajësisë nga i 

pandehuri e ka pranuar si të tillë. 

Gjyqtari me rastin e matjes së dënimit ka marrë për bazë edhe rrethanat që ndikojnë në 

llojin dhe lartësinë e dënimit duke u bazuar në nenet 69,70 të KPRK-së, ashtu që 

rrethanë posaçërisht lehtësuese ka marrë faktin se i pandehuri ka pranuar fajësinë për 

veprën penale për të cilën akuzohet, është hera e parë qe ka kryer vepër penale, i kërkoi 

falje të dëmtuarit dhe prindërit të dëmtuarit, i martuar, atë i 3 fëmijëve, i ka premtuar 

gjykatës se nuk do te përsëritë vepër tjetër penale, ndërsa si rrethanë rënduese gjykata 

nuk gjeti për veç veprës të cekur më lartë, gjykata mori për bazë mënyrën e kryerjes së 

kësaj vepre penale si dhe motivin e kryerjes së kësaj vepre penale, këto rrethana 

ndikuan që Gjykata ti zbatoi dispozitat e nenit 69 Rregullat e përgjithshme për matjen e 

dënimit dhe nenit 70 Rregullat e përgjithshme për zbutjen ose ashpërsimin e dënimit të 

KPRK-së, Gjykata të akuzuarit i shqiptoi dënim me burgim në kohëzgjatje prej shtatë 

(7) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i pandehuri në periudhën kohore 

prej një (1) viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, me bindje se edhe me ketë dënim 

do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitën e nenit 38 të KPRK-së. 

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marr bazuar 

në nenin 450 par. 1 dhe 2 nën par. 2.1, 2. 6 të KPPK-së, si dhe bazuar në nenin 39 par. 

3 nën par. 3. 2 te Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit nr. 05/L-036. 
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Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizim e kërkesës 

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 paragrafi 2 të KPPK-së. 

Nga sa u tha më lart, e në bazë të nenit 365 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË/ DEGA NË MALISHEVË     
DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI PENAL                      

P.nr.44/2021,  Datë: 30 mars 2021 

 

Zyrtarja ligjor,                                                                        Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Albane Morina                                                                                    Njazi Morina 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën 

e Apelit në Prishtinë, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e 

pranimit të tij. Ankesa dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për 

palët dhe gjykatën.  
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