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Numri i dokumentit:     00560815 

 
 

                                                                                                                             P. nr.555/18                                          

 
NË EMËR TË POPULLIT 

 

              GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i përgjithshëm, 

Gjyqtarja Diana Sina, me sekretaren juridike Lamije Kuqi, në çështjen penale kundër të akuzuarit A.N.. 

nga Gjakova, për veprën penale të sulmit, nga  neni 184 par.l të KPRK-së dhe veprës penale lëndim i 

lehtë trupor, nga neni 188 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, lidhur me nenin 2 nën par.1.2 pika 1.2.4 të 

Ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje, nr.03/L-182, sipas Aktakuzave të Prokurorisë Themelore-

Departamenti përgjithshëm në Gjakovë, PP.nr.1020/2018 të datës 06.08.2018 dhe PP.nr.988/2018 të 

dt.22.08.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me datën 23.09.2019, në prezencën e  Prokurores të 

shtetit Mone Syla, të akuzuarit, të mbrojtësit të tij av.U.P., mbrojtësit të viktimave A.P.,  me datën 

24.09.2019 mori dhe publikisht shpalli ndërsa me dt.04.10.2019 përpiloi këtë: 

 

                                                       A K T GJ Y K I M 
 

             I akuzuari A.N.., i biri i F., dhe i ëmës S., e gjinisë Ll., data e lindjes..., në Gjakovë, me 

vendqëndrim në Belgjikë, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, i martuar-atë 

1 fëmije, me profesion bukëpjekës, me numër personal të Belgjikës..., shqiptarë, shtetas i R.së Kosovës. 

 

                                                                     Ë sh t ë      f a j t o r: 

 

             Sepse: 

             I.  Me datën 27.07.2018, rreth orës 00:20 min.nën ndikim të alkoholit shkon në shtëpinë e 

bashkëshortes tani të dëmtuarës A.N.2. në Gjakovë, në atë mënyrë që përdor forcën ndaj personit tjetër, 

pa pëlqimin e atij personi ashtu që i pandehuri A.N.. pas një mosmarrëveshje paraprake i cili me 

dt.23.07.2018 do të thotë katër ditë më parë ka ushtruar dhunë fizike ndaj të dëmtuarës, e që tani nën 

ndikim të alkoholit me 3.2 promil shkon te e dëmtuara e cila gjendej tek familjarët e vetë ku fillimisht 

kërkon që të e shërbejnë me birra, ku e dëmtuara nuk  i shërben, fillimisht e fyen të dëmtuarën e më pas 

e sulmon me lopat por nuk arrin ta godas, për faktin se e dëmtuara me shpejtësi futet në shtëpi e mbyll 

derën, me ç’ rast të të  dëmtuarës i ka shkaktuar frikë dhe ankthe.  

 

              - me çka ka kryer veprën penale,të sulmit, nga  neni 184 par.l të KPRK-së. 

 

               II. Se me datën 23.07.2018, rreth orës 00:50 min.në Gjakovë, pikërisht në shtëpinë e tyre të 

përbashkët, i shkakton lëndime të lehta trupore personit tjetër, të dëmtuarës – bashkëshortes A.N.2., 

viktim e ndjeshme, në atë mënyrë që pasi kthehen nga qyteti në shtëpi, i pandehuri nën ndikim të 

alkoholit, fillon të bërtas dhe e sulmon fizikisht të dëmtuarën duke e goditur me shqelma dhe boksa në 

shpinë, e po ashtu e godet me telefon në fytyrë, po ashtu gjatë gjithë kohës e ofendon me fjalët “nuk të 

dua më, ik oj kurvë, du me e marr një tjetër, e kam hazër tjetrën”, me ç’ rast të të dëmtuarës i ka 
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shkaktuar lëndime të lehta trupore sipas raportit mjekësor me nr.1017 të dt.23.07.2018 i lëshuar nga 

spitali rajonal “I.G.” në Gjakovë, Reparti i emergjencës.  

 

             - me çka ka kryer veprën penale, lëndim i lehtë trupor, nga neni 188 par.3 lidhur me par.1 të 

KPRK-së, lidhur me nenin 2 nën par.1.2 pika 1.2.4 të Ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje, nr.03/L-

182. 

 

               Andaj, gjykata në kuptim të neneve  4, 7, 17 par. 1, 41, 49, 50, 51, 52, 73, dhe nenit 184 par.l 

të KPRK-ës, nenit 188 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, lidhur me nenin 2 nën par.1.2 pika 1.2.4 të 

Ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje, nr.03/L-182,  si dhe nenit  365 të KPPK-ës. 

 

                                                              I  SH Q I P T O N 

                                                             
                1.Për veprën penale të sulmit, nga  neni 184 par.l të KPRK-së të përshkruar në dispozitivin e 

I-rë të Aktakuzës, i shqipton dënim  me kusht duke e vërtetuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 

4(katër) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet po që se i akuzuari në afatin e verifikimit prej 1 

(një) viti, nuk kryen ndonjë vepër të re penale.  

 

              2. Për veprën penale lëndim i lehtë trupor, nga neni 188 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, 

lidhur me nenin 2 nën par.1.2 pika 1.2.4 të Ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje, nr.03/L-182,të 

përshkruar në dispozitivin e II-të të Aktakuzës, i shqipton dënim me kusht duke e vërtetuar dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 6(gjashtë) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet po që se i akuzuari në 

afatin e verifikimit prej 1 (një )vite, nuk kryen ndonjë vepër të re penale.  

 

               Për dy vepra penale, për të cilat është shpallur fajtor, në kuptim të nenit 80 par.2 pika 2.2 të 

KPRK-ës, i shqipton dënim unik dënim me kusht duke e vërtetuar dënim me burgim në kohëzgjatje 

prej 8(tetë) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet po që se i akuzuari në afatin e verifikimit prej 

1(një) viti, nuk kryen ndonjë vepër të re penale 

 

   E dëmtuara: A.N.2. nga Gjakova, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në 

kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

                Detyrohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve procedurale në emër të ekspertizës mjeko 

ligjore të paguaj shumën prej 20,oo €uro, dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 

30,oo.-€uro, ndërsa për programin për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30.oo €uro e 

krejt këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 

                                                             

A r s y e t i m 

 

           Prokuroria Themelore në Gjakovë, pranë kësaj gjykate, ka parashtruar aktakuzën 

PP.nr.1020/2018 të datës 06.08.2018 dhe PP.nr.988/2018 të dt.22.08.2018, kundër të akuzuarit A.N.. 

nga Gjakova, për shkak të veprës penale të sulmit, nga neni 187 par.1 të KPRK-së, dhe veprës penale 

lëndim i lehtë trupor, nga neni 188 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, lidhur me nenin 2 nën par.1.2 

pika 1.2.4 të Ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje, nr.03/L-182, duke propozuar gjykatës që i njëjti 

të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit.  

 

           Gjykata lidhur me këtë çështje juridiko penale ka caktuar shqyrtimin fillestar me dt.17.09.2019, i 

akuzuari A.N..  nuk ka marr pjesë në shqyrtimin fillestar, Stacioni policor në Gjakovë, me referencën 

me Nr..., e dt.16.09.2019 njofton Gjykatën se i njëjti nuk gjendet në Kosovë por në shtetin e Belgjikës, 

prandaj gjykata ka marr aktvendim me të cilën është pezulluar e mbajtje e shqyrtimit fillestar në këtë 

çështje penale juridike si dhe ka lëshuar urdhër arrest ndaj të njëjtit. 

 

           Me dt. 23.09.2019, i akuzuari  A.N.., pas marrjes së njoftimit se ndaj tij është lëshuar urdhër 

arrest, është paraqit vullnetarisht në Gjykatë duke propozuar gjykatës që të mbahet shqyrtimi fillestar 

lidhur me këtë çështje juridiko penale pasi që punon dhe jeton në shtetin e Belgjikës, Gjykata pasi 



 Numri i lëndës: 2018:040957 
 Datë: 08.10.2019 
 Numri i dokumentit: 00560815 
 

3 (6)  

   
2
0
1
8
:0
4
4
9
9
9

 

muarr mendimin e prokurores së çështjes, aprovoj propozimin e të akuzuarit dhe të njëjtën ditë është 

mbajtur shqyrtim fillestar ndaj të akuzuarit A.N.. 

 

            Mbrojtësi i të akuzuarit A.N.. Av.U.P., me parashtresën e dt.05.12.2018 propozon gjykatës të 

bëhet bashkimi i dy lëndëve penale P.nr.555/18 dhe P.nr.565/18 në të cilat dyshohet se i ka kryer i 

akuzuari A.N. veprën  penale të sulmit, nga neni 187 par.l të KPRK-së, dhe veprën penale lëndim i lehtë 

trupor nga neni 188 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, lidhur me nenin 2 nën par.1.2 pika 1.2.4 të Ligjit 

për mbrojtje nga dhuna në familje, nr.03/L-182, për shkak të ekonomizimit të procedurës dhe favoreve 

që do të krijohen për të akuzuarin e cekur më lartë, andaj në këtë shqyrtim gjyqësor  kërkoi që të bëhet 

bashkimin i këtyre dy lëndëve, meqenëse është i njëjti i pandehur dhe e njëjta e dëmtuare dhe se veprat 

penale kanë ndodhur brenda një periudhe të shkurtë kohore ndërmjet veti dhe janë të natyrës së njëjtë si 

dhe faktin se i akuzuari dhe e dëmtuara vazhdojnë të jetojnë bashkërisht në Belgjikë dhe nuk mund të 

jenë në çdo kohë në Kosovë por vetëm kur e kanë pushimin e lejuar vjetor. 

 

               Prokurorja e shtetit Mone Syla nuk e kundërshton propozimin e mbrojtësit së të akuzuarit 

Av.U.P., lidhur me bashkimin e dy lëndëve penale P.nr.555/18 dhe P.nr.565/18, për hir të ekonomizimit 

të procedurë dhe favoreve që do të krijohen për të akuzuarin e lartë cekur si dhe faktin se veprat kanë 

ndodhur brenda një periudhe të shkurtë kohore dhe janë të natyrës së njëjtë si dhe faktin se në të dy 

lëndët është i njëjti person i dëmtuar. 

 

                 Pasi Gjykata muarr mendimin e prokurorit të çështjes aprovoi propozimin e mbrojtësit së të 

akuzuarit A.N. Av.U.P.,  për bashkimin e dy lëndëve penale P.nr.555/18 për shkak të veprës penale të 

sulmit nga neni 187 par.1 të KPRK-së, lëndës P.nr.565/18 për shkak të veprës penale lëndim i lehtë 

trupor, nga neni 188 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, lidhur me nenin 2 nën par.1.2 pika 1.2.4 të 

Ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje, nr.03/L-182, për zhvillimin e një procedure të përbashkët 

penale në lëndët në numrat e lartë cekur, ashtu që do të zhvillohet procedura e përbashkët për 2 lëndët 

penale dhe do të identifikohen me numrin unik P.nr.555/18. 

 

               Prokurorja e shtetit Mone Syla në shqyrtimin fillestar pasi lexoi aktakuzat bënë rikualifikimin 

e veprës penale të sulmit, komfor nenit 3 të KPRK-së, duke marr parasysh se vepra penale është kryer 

me datën 27.07.2018 në  kohën në të cilën ka qenë në fuqi kodi penal i Republikës së Kosovës, nr.04/L-

082. Me dt.14.04.2019 ka hyrë në fuqi Kodi penal i Republikës së Kosovës, me nr.06/L-074 me të cilën 

është shfuqizuar kodi penal 04/l-082, kodi penal i rij me nenin 184 par.1 ka përcaktuar veprën penale të 

sulmit, për të cilën vepër përcaktohet dënimi me gjobë ose dënimi me burgim deri në 1 vit, për dallim 

nga kodi i vjetër përcaktohet dënim me gjobë dhe dënim me burg deri në 3 vjet, duke marr parasysh 

faktin se në rast se ligji në fuqi ndryshon para shqyrtimit të vendimit të formës së prerë atëherë ndaj 

kryesit të veprës penale zbatohet ligji që është më i favorshëm dhe duke u mbështetur në këtë parim, i 

cili është i përcaktuar me nenin 3 të KPRK-së, atëherë bëjë kualifikimin nga neni 187 par.1 në nenin 

184 par.1 të KPRK-së, sepse është më i favorshëm për të akuzuarin, ndërsa pjesa tjetër e aktakuzës 

mbetet e pa ndryshuar. 

 

             I akuzuari A.N., gjatë shqyrtimit fillestar lidhur me fajësinë ka deklaruar se:e pranoj fajësinë 

ashtu siç janë përshkruar në dispozitivat e aktakuzës,  për të cilat vepra jam penduar pa masë, në kohën 

e kryerjes së veprave penale kam qenë nën ndikim të alkoholit i pa vetëdijshëm për veprimet e mija, 

pasi që në atë kohë kam qenë alkoholiqar kronik, por menjëherë pas rastit pasi më ka dalë pija i kam 

kërkuar falje bashkëshortes sime, e cila edhe ma ka falur gabimin edhe tani jam duke u trajtuar në 

shtetin e Belgjikës si alkoholiqar kronikë, premtoj se në të ardhmen nuk do të konsumoi alkoholin, do të 

përmisohem, do të kontriboj në familje, shton se edhe tani jetojmë në të njëjtën shtëpi me bashkëshorten 

time në shtetin e Belgjikës, kujdesem për vajzën tonë, andaj i propozoi gjykatës që të merr parasysh 

këto rrethana me rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë së dënimit. 

 

               Mbrojtësi i të akuzuarit Av.U.P. deklaron, se nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë të bërë nga 

ana e të akuzuarit, meqenëse paraprakisht jemi konsultuar për pranimin e fajësisë, i cili pranimin e 

fajësisë e bënë vullnetshëm, pa presion duke ditur më parë për pasojat dhe favoret e pranimit të fajësisë, 

si rrjedhoj e kësaj i propozoi gjykatës që lidhur me shqiptimit e masës ndëshkimore të ketë parasysh 



 Numri i lëndës: 2018:040957 
 Datë: 08.10.2019 
 Numri i dokumentit: 00560815 
 

4 (6)  

   
2
0
1
8
:0
4
4
9
9
9

 

rrethanat lehtësuese të parapara me nenin 69 të KPRK-së, meqenëse i mbrojturi im është penduar 

thellësisht për kryerjen e këtyre veprave dhe se ka shprehur gatishmëri që në të ardhmen të mos kryej 

veprime të tilla ndaj viktimës dhe ndaj askujt tjetër, shtoi se i njëjti është në trajtim në institutin përkatës 

në shtetin e Belgjikës, për momentin nuk e posedoi por më kanë premtuar institucioni përkatës se të 

njëjtën do të ma sjellin. 

 

               Mbrojtësi i viktimave A.P. deklaron, nuk e kundërshtoi pranimin e fajësisë, pasi një gjë e till e 

lejon edhe ligji dhe kryesi i veprës e ka pranuar edhe në procedurat paraprake edhe në seancën e sotme 

që e ka kryer këto vepra penale për të cilat ngarkohet, të njëjtat e ka bërë nën ndikim të alkoholit  si dhe 

gjatë një takimi që e kemi pasur të përbashkët me të akuzuarin dhe viktimën i njëjti është deklaruar dhe 

ka kërkuar falje të dëmtuarës dhe ka premtuar se në të ardhmen nuk do të përsëritë këto vepra penale, e 

po ashtu edhe e dëmtuara nuk ka kërkuar ndjekje penale po ashtu edhe kompensim të dëmit, pasi që pas 

rastit raportet bashkëshorte janë përmisuar dukshëm për çka e ka vërtetuar me deklarimin e vetë pala e 

dëmtuar, po ashtu ka cekur se këtë deklarim e ka bërë pa asnjë lloj presioni dhe premtimi, ndërsa sa i 

përket lartësisë së dënimi ia le në vlerësim gjykatës.  

 

                                             

              Duke u deklaruar lidhur me mendimin lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, 

prokurorja e shtetit Mone Syla ka deklaruar se nuk e kundërshton pasi që i njëjti pranimin e fajësisë e 

bën me vullnet dhe vetëdije të plotë, pa presion, i njëjti ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë, po ashtu pranimi i fajësisë mbështet ne faktet dhe provat që përmban aktakuza. 

 

             Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

             Në tërësi u vërtetua se i akuzuari A.N.;  I. Me datën 27.07.2018, rreth orës 00:20 min.nën 

ndikim të akoholit shkon në shtëpinë e bashkëshortes tani të dëmtuarës A.N., në Gjakovë, në atë 

mënyrë që përdor forcën ndaj personit tjetër, pa pëlqimin e atij personi ashtu që i pandehuri A.N. pas 

një mosmarrëveshje paraprake i cili me dt.23.07.2018 do të thotë katër ditë më parë ka ushtruar dhunë 

fizike ndaj të dëmtuarës, e që tani nën ndikim të alkoholit me 3.2 promil shkon te e dëmtuara e cila 

gjendej tek familjarët e vetë ku fillimisht kërkon që të e shërbejnë me birra, ku e dëmtuara nuk i 

shërben, fillimisht e fyen të dëmtuarën e më pas e sulmon me lopat por nuk arrin ta godas, për faktin se 

e dëmtuara me shpejtësi futet në shtëpi e mbyll derën, me ç’ rast të të  dëmtuarës i ka shkaktuar frikë 

dhe ankthe.  

 

              Në tërësi u vërtetua se i akuzuari A.N.: II. Se me datën 23.07.2018, rreth orës 00:50 min.në 

Gjakovë, pikërisht në shtëpinë e tyre të përbashkët, i shkakton lëndime të lehta trupore personit tjetër, të 

dëmtuarës – bashkëshortes A.N. viktim e ndjeshme, në atë mënyrë që pasi kthehen nga qyteti në shtëpi, 

i pandehuri nën ndikim të alkoholit, fillon të bërtas dhe e sulmon fizikisht të dëmtuarën duke e goditur 

me shqelma dhe boksa në shpinë, e po ashtu e godet me telefon në fytyrë, po ashtu gjatë gjithë kohës e 

ofendon me fjalët “nuk të dua më, ik oj kurvë, du me e marr një tjetër, e kam hazër tjetrën”, me ç’ rast 

të të dëmtuarës i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore sipas raportit mjekësor me nr..., të dt.23.07.2018 

i lëshuar nga spitali rajonal “I.G.” në Gjakovë, Reparti i emergjencës.  

 

             Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga i akuzuari, i cili 

në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë, për shkak të cilës gjykata nuk ka administruar 

provat, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga i akuzuari është bërë në pajtim me 

nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë gjyqtarja e vetme gjykues konstatoi se i akuzuari ka 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, pranimi i 

fajit mbështetet në faktet e çështjet që përmbajnë aktakuzat, në materialet e prezantuara nga Prokurori i 

shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuzat nuk përmbajn asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime 

faktike.   

 

Gjykata nga të cekurat më lartë  ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit formohen 

të gjitha elementet e qenies së veprave penale të përshkruar si në shqiptim të këtij aktgjykimi dhe për 
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këtë ka vendosur që të akuzuarin të shpall fajtor dhe të gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke 

vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

              Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 

lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të akuzuarit: 

është baba i një fëmije, gjendjen e tij ekonomike, sjelljet tejet korrekte në gjykatë, pranimin e fajësisë, 

pendimin e tij dhe premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejë vepra penale, pajtueshmërinë me të 

dëmtuarën bashkëshorten e tij, përsëri jetojnë së bashku në të njëjtën shtëpi, e njëjta nuk i bashkëngjitet 

ndjekjes penale, sjelljet e tij para dhe pas kryerjes së veprës penale,  për herë të parë ndeshet me ligjin, 

më parë nuk ka qenë i dënuar,  ndërsa si rrethanë rënduese Gjykata morri rrethanat në të cilat është 

kryer vepra, shkallën e përgjegjësisë penale, motivet për kryerjen e veprës, gjykata ka ardhur në 

përfundim se me dënim unik  dënim me kusht duke e vërtetuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 8 

(tetë) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet po që se i akuzuari në afatin e verifikimit prej 1(një) 

viti, nuk kryen ndonjë vepër të re penale, do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 41 dhe 50 i 

KPRK-së dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprat penale 

të kryera dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari. 

 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë konform nenit 450 par.1 dhe 2 nën 

par.2.1 dhe 2.6 të KPP-së, ndërsa për programin për kompensimin e viktimave të krimit është marr 

konform nenit 39 par.3 nënpar.3.1 të Ligjit Nr.05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

           Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.2 të KPP-së. 

 

               Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit  365 të KPP-

së. 

 

                                               GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.555/18 me datë 24.09.2019 

 

Sekretarja juridike                          Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

Lamije Kuqi                                          Diana Sina  

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh pas 

marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate. 
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