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Numri i lëndës: 2019:211572 

Datë: 01.09.2020 

Numri i dokumentit:     01085608 

 
P. nr. 36/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
GJYKATA THEMELORE GJAKOVË/ DEGA MALISHEVË- DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM- 
gjyqtari i vetëm gjykues Njazi Morina, me zyrtaren ligjore Albane Morina, në lëndën penale 
kundër të akuzuarit E. K. nga fshati A., Komuna e Malishevës, për shkak të veprës penale sulm 
nga neni nga neni 184 par. 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë 
PP/II. nr.1251/19, të datës 07.10.2019, në shqyrtimi fillestar të mbajtur më datën 24.06.2020, 
në prezencën e prokurorit te shtetit Dëshire Jusaj, të dëmtuarës Sh. K., mbrojtësit të viktimave 
A. P. në Gj., të akuzuarit E. K., më 29 qershor 2020 nxjerri dhe publikisht shpalli këtë: 
 
 

A K T G J Y K I M  
 
I akuzuari E. K., nga i ati B., e ëma A., e gjinisë H., i lindur më datën ..., në fshatin A., Komuna e 
Malishevës, shqiptar, shtetas i R. së Kosovës, i martuar, atë i ... fëmijëve, ka të kryer shkollën e 
mesme te tregtisë në M. dhe R., i gjendjes së mesme ekonomike, me numër personal ..... 
 

ËSHTË FAJTOR 
Sepse, 

 
Se me datën 23.09.2019 rreth orës 23:00 min, në fshatin A., Komuna e M., pikërisht në shtëpinë 
e tyre të përbashkët, shkakton dhunë në familje, respektivisht keqtrajtim fizik, ndaj të 
dëmtuarës gjegjësisht bashkëshortes së tij Sh.. K., në atë mënyrë që pas një mos marrëveshje 
dhe konflikti verbal mes tyre, për shkak se i pandehuri kishte hedhur parfum ndërsa e dëmtuara 
kishte kërkuar që të largohet pasi që është e sëmurë dhe nuk mund ta duron aromën e tij, i 
pandehuri i revoltuar nga reagim i të dëmtuarës, e sulmon fizikisht duke e goditur me grusht 
në fytyrë, pasi që e dëmtuara godet që të mos goditet nga i pandehuri, e dëgjon vajza e tyre e 
cila lajmëron policinë, ndërsa i pandehuri largohet dhe shkon në shtëpinë e tij të vjetër. 
 
-me çka ka kryer veprën penale sulm nga neni 184 par. 1 të KPRK-së.  
 
Andaj, Gjykata ma aplikimin e neneve 4,7,17,38,39,40,42,69,70,71,184 par. 1 të KPRK-së, si dhe 
neneve 248, 359 par. 2, 365, 450 par. 1 dhe 2 pika 2.6 të KPPK-së të akuzuarin: 
 
 

E    G J  Y K O N 
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Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej tre (3) muajve, NË TË CILIN DËNIM I LLOGARITET 
KOHA E KALUAR NË PARABURGIM NGA DATA 23.09.2019 DERI MË DATËN 23.12.2019. 
 
Detyrohen i akuzuari që në emër të kompensimit të viktimave të krimit ti paguaj shpenzimet 
në shumën prej 30,oo €, si dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën prej 20,oo €, në 
afatin prej 15 ditëve nga dita e  plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
 
E dëmtuara Sh. Krasniqi nga fshati A., Komuna e Malishevës, për realizimin e kërkesë pasurore 
juridike udhëzohet në kontest civil. 
 
 

A r s y e t i m i  
 
Prokuroria Themelore në Gjakovë, pranë kësaj gjykate ka paraqitur aktakuzë PP/II. nr. 1251/19, 
të datës 07.10.2019, kundër të akuzuarit E. K. nga fshati A., Komuna e Malishevës, për shkak të 
veprës penale sulm nga neni nga neni 184 par. 1 të KPRK-së, lidhur me veprën penale dhuna në 
familje nga neni 248 par. 2 të KPRK-së. 
 
Gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin fillestar më dt.18.10.2019, dhe pas leximit të 
aktakuzës nga prokurori i shtetit, të pandehurit iu dha mundësia për ta pranuar fajësinë apo të 
deklarohet i pafajshëm. 
 
Gjykata sipas Aktgjykimit P. nr. 223/19 dt. 23.10.2019, të akuzuarin e ka dënuar me dënim me 
burgim në kohëzgjatje prej tre (3) muajve. 
 
Gjykata e Apelit të Kosovës sipas Aktvendimit PA1 nr. 1487/2019 dt. 04 shkurt 2020, ka anuluar 
aktgjykimin P. nr. 223/19 dt. 23.10.2019, dhe e ka kthyer të njëjtën në ri gjykim dhe vendim. 
 
Gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin fillestar me dt.24.06.2020, 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 Dëshire Jusaj, pas leximit të aktakuzës, bazuar ne Udhëzimi e Gjykatës 
Supreme të datës 11.06.2020 bënë cilësimin juridik të veprës penale e që në këtë rast i akuzuari 
E. K., me veprimet e tija ka kryer veprën penale sulem nga nenin 184 par.1 të KPRK-së.  
 
Prokurori i shtetit jep mendimin, nuk e kundërshtoj pranimi e fajësisë nga ana e të 
akuzuarit  pranimi i fajësisë ishte i vullnetshmen pa presion i vetëdijshëm për pasojat e pranimit 
të tij e i cili pranim i tillë ka mbështetje e ne shkresat e lendes te cilat vërtetojnë përgjegjësin si 
kryes i veprës penale. 
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Mbrojtësi i viktimave A. P. deklaron se nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë, e dëmtuara por 
kërkon nga kryesi i veprës ase si  i akuzuari E. K. që në të ardhmen mos te përsërit vepra te 
njëjta dhe te ketë sjellje te mira si bashkëshort dhe kryefamiljar. 
 
E dëmtuara Sh. K. deklarohet se nuk kërkoj që të dënohet i akuzuari as kompensim dëmi nëse 
do familje jetojmë bashkë, jetojmë krejt varet prej punës së tij, jemi duke kaluar shumë mirë. 
 
I pandehuri E. K., deklarohet i fajshëm për akuzën, e njëjta ka ndodhur pa vetëdijen time, të 
njëjtën e pranoj dhe nuk kam çka të shtoj tjetër. 
 
Nga thëniet e vet të pandehurit në shqyrtimin fillestarë u vërtetua se aj me datë, kohë dhe vend 
si në diapozitivin 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. 23.09.2019; raporti policore mbi marrjen në pyetje të dëshmitarit- dëmtuarit Sh. K. nr. ... 
dt. 24.09.2019; Q. K. M. F M. raporti mjekësor për Sh. K. nr. ... dt. 23.09.2019; raporti policore 
mbi marrjen ne pyetje të dyshuarit/ pandehurit E. K. nr. ... dt. 24.09.2019; foto dokumentacioni; 
raporti i policit B. B. nr. .... dt. 24.09.2019, si dhe shkresat tjera te lendes. 
 
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 pare qe e ka kryer një vepër penale, është mbajtës i familjes prej 6 

anëtar, ndërsa si rrethanë rënduese gjykata mori faktin se sipas deklaratave të dëmtuarës te 

cilat i ka dhënë në Polici dhe Prokurori ku ka deklaruar se: “kemi pasur mosmarrëveshje edhe 

më herët, por unë çdo here e kam duruar, qe tre vjet ka filluar te ushtroje dhune ndaj meje dhe 

hera e fundit ka qene tre jave para se me raportuar rastin në Polici, ne qoftë se përmirësohet 

Enveri unë do të jetoje me te, e në qoftë se jo dhuna nuk durohet vazhdimisht, deri para një jave 

burri e ka pasur edhe një arme te gjate, ngjyre te zeze, për te cilën posedoje edhe foto të armës”, 

ditën kritike pas kryerjes se veprës penale të akuzuarit ju ka bërë edhe matja e test alkoolit ku 

ka rezultuar me 1. 34 pro mila, ku ka qene në ndikim të alkoolit, te cilit gjatë bastisjes nga policia 

ju kanë gjetur edhe gjashtë fishek të kalibrit 12 milimetra të cilët ju kanë sekuestruar, e sipas 

te dhënave personale te akuzuarit të paraqitura nga policia del se i akuzuari veç ka qene edhe 

për disa raste si i dyshuar për vepra të ndryshme si: penale e kundërvajtje, të gjitha 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 tre (3) muajve, me 
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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. 6 të KPP-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. 

 
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  GJAKOVË/ DEGA MALISHEVË 
DEPARTAMENTI  I  PËRGJITHSHËM 

P. nr. 36/20,  Datë: 29 qershor 2020 
 
Zyrtarja ligjore,                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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