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Numri i lëndës: 2022:223822 

Datë: 15.03.2023 

Numri i dokumentit:     04084969 

 

                                        P.nr.2/2023 

 

 

         NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC/Departamenti i 

Përgjithshëm–Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Mizahir Shabani, me sekretaren juridike 

Shemsije Shehu, duke vendosur në lëndën penale kundër të akuzuarit B. D. K. nga fshati Turjakë, 

Komuna e Malishevës, për shkak të veprës penale Dhuna në familje nga neni 248/3-3.2 të KPRK-

së dhe veprës penales Lëndim i lehtë trupor nga neni 185/1-1.4, i akuzuar sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore Gjakovë/Departamenti Përgjithshëm PP/II.nr.1635/2022 të datës 

10.01.2023, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, më 10.03.2023 në 

prezencën e përfaqësuesit të akuzës Prokurori i Shtetit Ramadan Koro dhe të akuzuarit, më datë 

13.03.2023, mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

 

              A K T GJ Y K I M 

 

 

I akuzuari,  

B. K., nga i ati D. dhe e ëma H. e lindur K., i lindur më datë ... në fshatin Turjakë, Komuna 

e Malishevës, ku edhe banon, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së mesme ekonomike, i 

martuar i ati i tre (3) fëmijëve, me numër personal ..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

 

                                                               ËSHTË FAJTOR 

 

 

Për shkak se: 

 

I. Nga data e pavërtetuar e gjerë me datë 21.10.2022, rreth orës 17:00 në fshatin Turjakë, 

Komuna e Malishevës, në shtëpinë e tyre të përbashkët, i pandehuri me qëllim të cenimit të 

dinjitetit të personit tjetër brenda një marrëdhënie familjare shkakton dhunë në familje, 

gjegjësisht keqtrajtim fizik, psikologjik të të dëmtuarës- bashkëshortes së tij L. B., në atë mënyrë 

që i pandehuri për shkaqe xhelozie ia ndalon të dëmtuarës komunikimin me familjarët e saj, e 

kanos me fjalët “ do të shkatërroj ty dhe familjen tënde nëse e lajmëron rastin në polici” si dhe 

në mënyrë sistematike e sulmon fizikisht duke e goditur në pjesën e kokës, shpinës dhe këmbëve,  

duke përdorur edhe forcën fizike, me çka i pandehuri me këto veprime tek e dëmtuara ka 
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shkaktuar dhimbje fizike, frikë dhe shqetësim të madh emocional, të konstatuar edhe me 

ekspertizën psikiatrike të Spitalit Rajonal “Isa Grezda” në Gjakovë të dt.16.12.2022.  

 

        -Këso dore ka kryer veprën penale Dhunë në familje nga neni 248 par.3 nënpar 3.2 të 

KPRK-së. 

 

II. Me datë 21.10.2022, rreth orës 17:00 në fshatin Turjakë, Komuna e Malishevës, në 

shtëpinë e tyre të përbashkët, i pandehuri me dashje i shkakton lëndime të lehta trupore 

bashkëshortes së tij këtu të dëmtuarës L. B., në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje të 

vazhdueshme që kishin mes vete për shkak të xhelozisë bashkëshortore, ditën kritike pasi që e 

dëmtuara kthehet nga puna i pandehuri fillimisht fillon ta rrahë në hyrje të korridorit të shtëpisë, 

më pastaj pasi që hynë brenda në dhomë të pritjes, fillon ta godet me grushte dhe shkelma në 

pjesë të ndryshme të trupit, me çka të dëmtuarës i shkakton lëndime të lehta trupore me pasoja 

të përkohshme për shëndetin dhe atë gërvishtje në gjurin e djathtë, ajtje në kokë të përshkruara 

sipas ekspertizës mjeko-ligjore të dt.14.11.2022 të Dr. A. G.. 

 

-Këso dore ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nënpar 

1.4 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në bazë të dispozitave të neneve 4, 6, 7, 17, 38, 46 par.1 pika 1.1, 47, 48, 

49, 69, 70, nenit 248 par.3 nënpar 3.2 të KPRK-së, nenit 185 par.1 nënpar 1.4 të KPRK-së dhe 

nenit 364 të KPPK-së, të akuzuarit i shqipton:  

                                       

                                                                          

DËNIMIN ME KUSHT        
 

 

Për veprën penale si në pikën I të aktgjykimit dënimin gjobë në shumë prej treqind (300) 

euro si dhe me burgim në kohëzgjatje prej katër (4) muajve. 

 

Për veprën penale si në pikën II të aktgjykimit dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 

tre (3) muajve. 

 

Gjykata duke u bazuar në nenin 76 par 1 nën par 2.2 të KPRK-së, lidhur me dënimin për 

bashkim të veprave penale, të akuzuarin e:              

 

  GJ  Y  K  O  N 

 

Me dënim me gjobë në shumë prej treqind (300) euro, si dhe dënim burgim në 

kohëzgjatje prej gjithsejtë gjashtë (6) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari 

brenda kohës së verifikimit në afat prej dy (2) viti nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale. 

 

Koha e kaluar në paraburgim prej datës 29.10.2022 e deri me datën 10.03.2023 do ti 

llogaritet në dënimin e shqiptuar.   

 

Detyrohet i akuzuari që të paguajë shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën prej 

tridhjetë (30) Euro, si dhe në emër të kompensimit për viktimat e krimit shumën prej tridhjetë 

(30) Euro, në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
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  A r s y e t i m 

 

 

1.Ecuria e procedurës penale 

 

 Prokuroria Themelore Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm, ka paraqitur aktakuzën 

PP/II.nr.1635/2022 të datës 10.01.2023, kundër të pandehurit B. K. nga fshati Turjakë Komuna 

e Malishevës, për shkak të veprës penale Dhuna në familje nga neni 248/3-3.2 të KPRK-së dhe 

veprës penales Lëndim i lehtë trupor nga neni 185/1-1.4 të KPRK-së. 

 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit kryesor me datë 10.03.2023, ku prezent kanë 

qenë përfaqësuesi i akuzës Prokurori i Shtetit Ramadan Koro, i akuzuari si dhe e dëmtuara L. B.. 

 

Pas leximit të aktakuzës nga ana e Prokurorit të Shtetit i cila ka qëndruar në tërësi pranë 

saj. I akuzuari ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën për të cilën akuzohet.   

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, pasi është bindur se i akuzuari e ka kuptuar aktakuzën, të njëjtit 

i ka dhënë mundësinë e pranimit ose mospranimit të fajësisë, si dhe gjykata e ka njoftuar lidhur 

me efektet dhe pasojat e pranimit të fajësisë. Po ashtu është kërkuar edhe mendimi i Prokurorit 

të Shtetit lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, Prokurori i Shtetit ka deklaruar se 

është i pajtimit me pranimin e fajësisë. 

 

2. Vlerësimi i pranimit të fajësisë. 

 

          I akuzuari ka deklaruar se: e pranon fajësinë, për veprën penale me të cilën e ka ngarkuar 

prokuroria.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit Av. E. K. ka deklaruar se: e pranon fajësinë e të mbrojturit të tij 

pasi që paraprakisht është konsultuar me të, duke ia arsyetuar benifitet ligjore kur pranohet 

fajësia me rastin e shqiptimit të dënimit. 

 

        Prokurori i Shtetit Ramadan Koro jep mendimin lidhur me pranimin e fajësisë, ka deklaruar 

se nuk e kundërshton pranimin e fajësi, pasi që ky pranim i fajësisë është bërë në mënyrë 

vullnetare pa asnjë presion dhe pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësinë e të akuzuarit 

si dhe duke i ditur benifitet e një pranimi të tillë. 

 

 E dëmtuara L. B. ka deklaruar se: nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit. 

 

 Mbrojtësja e viktimave Gj. D. ka deklaruar se: nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga 

ana e të akuzuarit. 

 

        Gjykata konform dispozitave të nenit 364 të KPPK-së, e pasi që janë plotësuar kushtet e 

parapara sipas dispozitave të nenit 322 të njëjtit Kod, për shkak se i akuzuari në fillim të seancës 

të shqyrtimit gjyqësor është deklaruar i fajshëm, në tërësi ka pranuar veprën penale për të cilën 

akuzohet, andaj gjykata nuk është lëshuar në procedurën e administrimit të provave, ka vazhduar 

me fjalën përfundimtare. 
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Prokurori i Shtetit Ramadan Koro, në fjalën përfundimtare, deklaroi se: Në këtë çështje 

penale pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit është vërtetuar gjendja faktike si në 

dispozitiv të aktakuzës. Me rastin e marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit i 

propozon gjykatës që të ketë parasysh fillimisht rrethanat lehtësuese e që është pranimi i fajësisë 

nga ana e të akuzuarit. Ndërsa si rrethanë rënduese i propozon gjykatës që të ketë parasysh këto 

rrethana: shkallën e lartë të dashjes nga ana e të akuzuarit, dhunën në raport me viktimën, vepra 

penale është kryer ndaj viktimës ë ndjeshme respektivisht bashkëshortes se të akuzuarit, moshën 

e viktimës e cila është e re si dhe shkallën e dëmit të shkaktuar nga ana e të akuzuarit në dëmtim 

të të dëmtuarës. 

 

 E dëmtuara L. B. në fjalën përfundimtare deklaroi se: Nuk i bashkangjitet ndjekjes penale 

ndaj të akuzuarit si dhe nuk kërkonë kompensimin e dëmit, pasi që janë në bisedime për 

ribashkim dhe beson se nuk do të kenë probleme të mëtutjeshme.  

 

 Mbrojtësja e viktimave Gj. D. në fjalën përfundimtare deklaroi se: E mbështet deklarimin 

e palës së dëmtuar dhe të prokurorit të shtetit. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit Av. E. K. deklaroi se: Pasi që paraprakisht i mbrojturi i tij e ka 

pranuar fajësinë dhe këtë duke ja sqaruar të gjitha benificionet ligjore se kur pranohet fajësia 

sipas ligjit e gjykata do ta ketë ne konsideratë si rrethane veçanërisht rënduese me rastin e 

shqiptimit te dënmit të llojit dhe lartësisë së tij. Në rrethanat e cekura gjykatës i propozon që me 

rastin e përcaktimit të dënimit të llojit dhe lartësisë së tij të ketë parasysh si rrethanë veçanërisht 

lehtësuese pranimin e fajësisë nga ana e te akuzuarit, pendimit për veprat penalet qe i ka kryer, 

premtimit se në të ardhmën  nuk do të kryej veprat teë ngjashme penale dhe asnjë lloj të veprave 

te tjera penale, do të ketë në vëmendje sjelljen e tij ne raport me të tjerët e në rastin konkret me 

të dëmtuarën në mënyrë të veçantë në kuptimin pozitiv. Po ashtu si rrethanë lehtësues gjykatës i 

propozon që të ketë parasysh moshën e tij të re, nuk është përsëritës i veprave penale, si dhe 

premtimin e tij se në te ardhmën do te jetë i vëmendshëm në respektimin e ligjit dhe identitetit 

në veçanti të dëmtuarës, gjithashtu si rrethanë lehtësuese të ketë parasysh faktin se nuk ka gjendje 

te mirë ekonomike jeton me te ardhurat që i  siguron  në kohë pas kohe në kushtet dhe rrethana 

të vendit tonë, e  në veçanti është prind i tre fëmijëve që duhet të krijoj kushtet e mirëqenies 

sociale për fëmijët. Nga të cekurat si me lartë gjykatës i propozon që të akuzuarit të i shqiptoj 

një dënim të kushtëzuar, kjo për faktin se do të ndikoj mendojmë edhe ma pozitivisht që në të 

ardhëm i njëjti të mos kryer asnjë lloj të veprës penale, siç edhe vendimi eventual i shqiptuar nga 

ana e gjykatës me kusht tani i njëjti mund ti revokohet dhe ti zëvendësohet me burgim për aq sa 

do t’ia shqiptojë gjykata. Meqenëse i akuzuari e ka pranuar fajësinë siç gjykata e din është ne 

muajin e 5 të paraburgimit, ka urdhër ndalues nga Gjykata Themelore ne Gjakovë- Dega në 

Malishevë sipas aktvendimit të asaj gjykate C.nr. 880/2022 të datës 23.01.2023 që nënkupton 

përveç premtimit se nuk përsërit vepër penale atëherë në rrethanat e cekura gjykatës i propozon 

qe me ditën e sotme të akuzuarit t’ia ndërprejn paraburgimin duke vlerësuar sipas mbrojtjes se 

kanë pushuar të gjitha kushtet ligjore që i akuzuari të qëndroj më tej në paraburgim. 

 

I akuzuari, në fjalën përfundimtare, deklaroi se:  e  ndien veten fajtor  lidhur me rastin që 

i ka ndodhur, kjo është  hera e parë që e ka pasur një gjë të tillë, por deklaron se është i gjendjes 

së dobët ekonomike. I premton gjykatës që një veprim i tillë nuk do të përsëritet të dëmtuarës i 

kërkon falje publike dhe pendohet për veprimin e bërë, i lutet gjykatës që me rastin e caktimit të 

dënimit të i shqiptoj një dënim sa më të butë. 

 

3. Gjendja faktike e vërtetuar 
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         Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë gjyqtari i vetëm gjykues ka vërtetuar këtë gjendje 

faktike: - se i akuzuari B. K. me dashje ka kryer veprën penale Dhuna në familje nga neni 248/3-

3.2 të KPRK-së dhe veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 185/1-1.4, në kohën, vendin 

dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

4. Elementet e veprës penale 

 

Neni 248 par.3 nënpar 3.2 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës 

penale Dhuna në familje e kryen: “Kushdo që e kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik, 

psikologjik ose ekonimik me qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër brenda një 

mardhënie familjare, dënohet me gjobë dhe burgim deri në 3 (tre) vjet.” 

 

Neni 185 par.1 nënpar 1.4 të KPRK-së është parashikuar se formën themelore të veprës 

penale Lëndim i lehtë trupor e kryen: “Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të lehtë 

trupor, i cili rezulton në: dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet 

me gjobë ose me burgim deri ne tre (3) vjet.” 

 

5. Vendimet e gjyqtarit të vetëm gjykues. 

             
Gjyqtari i vetëm gjykues, pas pranimit të fajësisë nga i akuzuari, ka gjetur se i njëjti ka 

kryer veprën penale Dhuna në familje nga neni 248/3-3.2 të KPRK-së dhe veprën penale Lëndim 

i lehtë trupor nga neni 185/1-1.4, dhe gjendjen e tillë faktike e mori ashtu sikurse ishte përcaktuar 

në aktakuzë dhe provat të cilat i përmbante aktakuza, e të cilat janë: 

   

-Raporti i policit F. K. i datës 29.10.2022; 

-Deklarata e të dëmtuarës L. B. e dhënë në Prokurori me datë 16.11.2022; 

-Deklarata e dëshmitarit B. B. e dhënë në Prokurori me datë 16.11.2022; 

-Deklarata e të pandehurit B. K. e dhënë në Prokurori me datë 23.12.2022; 

-Raporti i ekspertizës mjeko- ligjore të Dr. A. G. i datës 14.11.2022; 

-Raporti i ekzaminimit psikiatrik i të dëmtuarës L. B. nga Spitali Rajonal “Isa Grezda” 

në Gjakovë i datës 18.11.2022; 

             -Foto-dokumentacioni, dhe shkresat tjera në lëndë.  

 

Gjykata ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha 

elementet e veprës penale për të cilën akuzohet, andaj gjykata ka vendosur ta shpallë fajtor dhe 

ta gjykojë në bazë të ligjit. 

 

6. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit. 

 

 Me rastin e caktimit dhe matjes së dënimit gjykata ka marrë parasysh të gjitha rrethanat 

që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit sipas nenit 69 dhe 70 të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës, ashtu që si rrethanë lehtësuese ka marrë sjelljen korrekte të të akuzuarit në gjykim, 

është penduar për veprimin e bërë, është hera e parë që ndeshet me ligjin, i njëjti është deklaruar 

i fajshëm, se i vjen keq për rastin e ndodhur, si dhe premtimin se në të ardhmen nuk do të 

përsërisë një veprim të tillë, ndërsa rrethana veçanërisht rënduese gjykata nuk gjeti, andaj të 

njëjtit ia ka shqiptuar dënimin me kusht me shpresë dhe bindje se edhe me këtë dënim do të 

arrihet qëllimi i dënimit të paraparë me dispozitat e nenit 38 të KPRK-së.  
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7. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale. 

  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale u mor konform nenit 450 paragrafi 1 dhe 

2 nënparagrafi 2.6, lidhur me nenin 452 par. 1 të KPPK-së, ndërsa vendimi për kompensimin e 

viktimave të krimit u mor në kuptim të nenit 39 paragrafi 3 nënparagrafi 3.1 të Ligjit  Nr.05/L – 

036, për kompensimin e viktimave të krimit. 

 

  Nga sa u tha më lartë, e në vështrim të nenit 364 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi.  

  

     

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC 

              Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

                         P.nr.2/2023, me datë 10.03.2023 

 

 

Sekretare juridike                              Gjyqtari i vetëm gjykues  

 Shemsije Shehu                                                   Mizahir Shabani 

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 

30 ditëve nga dita e pranimit nëpërmjet kësaj gjykate për gjykatën e Apelit në Prishtinë.    

 

 


