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Numri i lëndës: 2020:091278 

Datë: 18.12.2020 

Numri i dokumentit:     01356033 

 

 P.nr.628/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL me gjyqtarin individual Shabi Idrizi si dhe procesmbajtësen Albina 

Varoshi -Haxhimusa në çështjen penale kundër të pandehurit M.B., për shkak të veprës penale 

Sulmi nga neni 184 par.3 nënpar.3.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.885/20 te datës 24.08.2020 pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesor publik të dt. 24.11.2020, në praninë e përfaqësuesit të akuzës – Prokurorit të 

Shtetit Paulin Pashku,të dëmtuarës V.Sh. si dhe të pandehurit M.B., më datë 27.11.2020 mori 

dhe publikisht komunikoi, ndërsa me dt.11.12.2020 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I Pandehuri  M.B.,  me vendbanim në Ferizaj, rruga “....” i lindur më datë ....ne fshatin ...., 

Komuna e Kaçanikut,  nga i ati .... dhe e ëma ...., e gjinisë Imeri, i martuar, prind i 6 (gjashtë) 

fëmijëve, i pashkolluar, i gjendjes së dobët ekonomike, pensionist veteran, shtetas i Republikës 

së Kosovës, me numër personal ...., i dënuar më parë (P.nr.14/17), mbrohet në liri. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Për shkak se, 

 

Me date 28.07.2020, rreth orës 23:30, ne rrugën “....”, ne Ferizaj, saktësisht ne shtëpinë e 

tyre, i pandehuri ne bashkëkryerje me djalin e tij te mitur U.B., me dashje ka përdorur 

forcën fizike ndaj te dëmtuarës- bashkëshortes se tij V.Sh., ne atë mënyrë qe I pandehuri 

e sulmon duke e kapur për flokë dhe goditur ne koke, kurse i mituri e kishte goditur dy 

here ne gjoks, 
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- Me ketë veprim ka kryer veprën penale Sulmi nga neni 184, par.3, nën par. 3.1  

lidhur me nenin 31 të KPRK-së.  

 

Andaj duke u bazuar në dispozitën e lartcekur ndëshkimore dhe nenin 3, 38,42,45,71.72, të 

KPK-së dhe nenit 365 , 453 dhe 463  të KPPRK-së e, 

 

GJ Y K  O N 

 

 Të pandehurit M.B.  i cakton  dënim me burg në kohëzgjatje prej 150 

(njëqindepesëdhjetë) ditëve i cili me pëlqimin e te akuzuarit, shndërrohet ne 

Urdhër për punë në dobi të përgjithshme, ne kohëzgjatje prej 160 ore pune, e cila 

do te mbikëqyret nga Sherbimi Sprovues i Kosovës dhe do te kryhet ne afat prej 1 

viti pas plotfuqishmërisë se ketij aktgjykimi. 

 

 Udhëzohet e dëmtuara që kërkesën pasuro juridike ta realizoj në kontest civil. 

 

 Obligohet I akuzuari qe ne emër te shpenzimeve te paushallit gjyqësor te paguaj 

Shumen prej 20€ (njëzetë euro) pasi qe aktgjykimi te marre formën e prerë nen 

kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. 

 

 Obligohet I akuzuari qe konfor nenit 39, par.3, pika 3.1 te ligjit Nr. 05/L-036, per 

kompensimin e viktimave te krimit, te paguaj Shumen prej 30€ (tridhjetë euro), 

brenda afatit prej 30 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore Ferizaj-Departamenti I Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën me numër 

PP/II.nr.885/2020 te datës 24.08.2020, ndaj të pandehurit M.B. nga Ferizaj, për veprën penale 

Sulmi nga neni 184 par.3, nenpar.3.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, duke propozuar që i 

pandehuri të shpallet fajtor dhe t’i shqiptohet sanksioni penal komfor ligjit në fuqi.  

 

Gjykata duke vepruar sipas aktakuzës në fjalë, caktoi shqyrtimin fillestar me dt. 29.10.2020 në 

të cilin shqyrtim i akuzuari pasi u njoftua me aktakuzën dhe të drejtat procedurale në kuptim të 
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nenit 246 të KPPK i njëjti deklaroj se nuk e pranon fajësinë për të gjitha e aktakuzës dhe se 

pranë këtij deklarimi ka mbetur në shqyrtimin gjyqësor të dt. 24.11.2020.   

  

Prokurori i Shtetit në fjalën përfundimtare deklaron se gjatë ecurisë se këtij procesi gjyqësor ne 

mënyrë të pakundërshtueshme u vërtetua përgjegjësia penale e te pandehurit M.B. ne drejtim të 

kryerjes së veprës penale sikurse në diapozitiv të aktakuzës. Përmbajtja e saj është vërtetuar 

qoftë nga deponimi i të dëmtuarës – dëshmitares V.Sh., nga deponimi i të miturit në cilësinë e 

dëshmitarit U.B., dëshmitares Q.B dhe në veçanti nga vete mbrojtja e të pandehurit , kur 

thellësisht i pandehuri edhe pse nuk e ka pranuar kryerjen e veprës penale megjithatë nuk i ka 

mohuar disa prej veprimeve inkriminuese e te cilat janë vërtetuar edhe nga provat tjera. 

Prokurori thekson faktin se gjate pauzës 10 minutash te caktuar nga Gjykata, është vërejtur një 

situate ne te cilën i pandehuri dhe fëmijët e tij qëndronin se bashku ne terasë, ndërsa e 

dëmtuara V.Sh. qëndronte krejtësisht e strukur, vetmuar si dhe e frikësuar ne korridor te 

gjykatës. Me ketë situate u ilustrua edhe ngjarja kritike dhe pozita e te dëmtuarës ne tere 

ngjarjen ku e njëjta ka qene e frikësuar dhe e pasiguritë nga dhuna e ushtruar ndaj saj dhe është 

detyruar t’a lajmërojë rastin ne polici. Megjithatë, edhe pse gjate marrjes ne pyetje nga 

prokurori i shtetit, e dëmtuara disa here e kishte ndryshuar deklaratën ne krahasim me 

deklaratat e dhëna ne polici dhe ne Prokurori duke shprehur mendimin se kjo është krejtësisht e 

qarte se ky ndryshim i deklaratave te dëmtuarës vjen si pasoje e frikësimit dhe ndjenjës se 

pasigurisë e sidomos për shkak te varësisë ekonomike. Porse, ky ndryshim i deklaratave te 

dëmtuarës nuk e zhvesh te pandehurin nga përgjegjësia penale për veprën e kryer, për arsye se 

edhe vete i pandehuri ne mbrojtjen e tij e pranon se edhe para një muaji kishte pasur probleme 

me te dëmtuarën, te cilin rast e dëmtuara është detyruar t’a paraqesë ne polici dhe brenda një 

kohe te shkurtër i përsërit sjelljet e ngjashme si para nje muaji apo edhe me herët, ashtu qe i 

dehur fillimisht fjaloset e me pas i vërsulet te dëmtuarës dhe e kap për flokë, kurse djali i tij 

U.... e godet dy here me grushte ne gjoks. Ketë gjendje faktike e vërteton edhe i mituri U....  me 

deklaratën e tij ne polici po edhe ne shqyrtim gjyqësor, ku edhe përkundër kundërthënieve te 

dukshme, ne deklaratat e te miturit u shpërfaq ndjenja e theksuar e mos durimit ndaj te 

dëmtuarës te cilën i mituri U.... e ka njerkë, për te cilën thotë se nuk flet prej afërisht 1 vit, për 

arsye se kinse e njëjta nuk i kishte përgatitur bukën apo nuk i’a kishte lare rrobat dhe ishte 

fjalosur me te njëjtën.  Ne baze te deponimit te miturit, deponimi i t pandehurit dhe nga 

dëshmia e dëshmitares Q.B., u vërtetua fakti i pakundërshtueshëm se ne momentin e ngjarjes 

kritike, fëmijët e te pandehurit dhe tani te dëmtuarës kishin ndërhyrë për t’i ndare dhe siç kane 
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dëshmitarja Q.... dhe i mituri U.... “ qe mos te behet diçka me e madhe”. Prova qe rezulton nga 

këto deklarata e vërteton faktin se ndaj te dëmtuarës e cila ne atë moment ka qene plotësisht e 

vetmuar dhe madje e braktisur nga anëtaret e tjerë te familjes, është ushtruar dhune madje edhe 

me kanosjen qe i pandehuri j’u ka drejtuar te dëmtuarës duke i thënë se do t’a dëboj nga 

shtëpia. Duke i’u referuar edhe provës qe ekziston nga ekspertiza mjeko-ligjore ku pavarësisht 

faktit se tek e dëmtuara nuk janë konstatuar lëndime trupore, megjithatë ne ketë ekspertize fare 

qarte theksohet se e dëmtuara ne momentin e ngjarjes kritike ka qene e frikësuar dhe ne ankth.  

Prokurori konstaton se ne veprimet e te pandehurit nuk gjene asnjë rrethane lehtësuese 

meqenëse i njëjti nuk e ka pranuar fajësinë ne asnjë faze te procedurës penale dhe  nuk vërehet 

asnjë shenje keqardhjeje për sjelljet e tij ndaj te dëmtuarës si dhe tendenca e tij qe te ushtroj 

ndikim negativ tek fëmijët e tij, ne dëshminë e te cilëve  shihej  tentimi për minimizim e 

veprimeve inkriminuese te pandehurit. Duke i vlerësuar këto rrethana, prokurori në veprimet e 

te pandehurit thekson se ka vetëm rrethana renduese dhe asnjë rrethane lehtësuese. Në baze te 

kësaj prokurori i shtetit i propozon Gjykatës qe te pandehurin t’a shpalle fajtor dhe t’i shqiptoj 

dënimin e parapare me ligj. 

E dëmtuara ne fjalën përfundimtare deklaron: nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe 

nuk dëshiron qe te dënohet dhe nuk paraqet kërkesë pasurore-juridike. 

 I akuzuari M.B. ne fjalën përfundimtare deklaron se kërkon qe brenda suazave ligjore 

edhe pse nuk e ndien veten fajtor, te i shqiptohet dënim sa me i butë ose te lirohet nga 

aktakuza. 

Ngase i akuzuari nuk e ka pranuar fajsinë në proceduren e provave, gjykata bëri dëgjimin e 

dëshmitares-dëmtuarës V.Sh., dëshmitaret i mituri U.B. dhe Q.B., bëri shikimin në shkresat e 

lëndës, si dhe mori në shqyrtim mbrojtjen e të akuzuarit. 

 

E dëmtuara V.Sh. deklaron se me te pandehurin ka 15 vite martese, me te cilin ne martese kane 

3 vajza te përbashkëta, ndërsa U.... është djali I te akuzuarit me një grua tjetër me te cilën ka 

qene I martuar me pare, ndërsa gjate martesës nuk ka ndodhur te kemi pasur probleme mes 

vete.   

E dëmtuara deklaron se nuk I kujtohet te ketë dhënë deklarate ne polici ne  ditën kritike, dhe 

mohon te ketë pasur probleme me djalin e burrit dhe te pandehurin M.B. dhe se te njëjtit nuk e 

kane goditur dhe nuk mban mend kush e ka thirrur policinë atë nate, atë dite kane pasur 

problem dhe M....ka qene i dehur, kane pasur fjale, I pandehuri me her ët nuk ka pire, ka bere  

problem me herët por tash jo me dhe kane raporte te mira. 
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 Dëshmitari i mitur U.B. deklaron se i kujtohet deklarata e dhënë në polici lidhur me ketë rast 

dhe se atë dite mes babait-te pandehurit dhe njerkës dëmtuarës ka pasur grindje te vogla dhe se 

ne fëmijët kishim ndërhyrë për t’I ndare qe te mos vinin deri tek telashe dhe probleme me te 

mëdha per te cilat edhe i kishin thirrur policinë.  

 

Ne pyetjet e prokurorit, dëshmitari deklaron se deri tek grindja kishte ardhur per shkak se i 

pandehuri duke qene i dehur, ishte nervozuar me njerkën pasi e njëjta i kishte thënë se 

“..hargjin te cilin e blen ti une kam me gju..” dhe se nuk e kishte lejuar vajzën e saj te ulej për 

te ngrenë buke me ata, si dhe për shkak te konflikteve mes tyre, porse I pandehuri nuk ishte qua 

për t’a rrah, ndërsa fëmijët kishin ndërhyrë pir te mos ardhur deri te ndonjë gjë me e madhe 

meqenëse i pandehuri ishte i dehur, ku ne atë rast dëshmitari U.... e kishte shtyrë te dëmtuarën 

për t’u mos u përlesh me babin-te pandehurin.  Ne vijim deklaron se me te dëmtuarën, v.... me 

herët nuk i ka pasur raportet e mira, për arsye se e njëjta nuk u kishte bere buke dhe nuk u’a ka 

lare teshat, ndërsa me vajzat e saj I kane raportet e mira. 

 

Deshmitarja Q.B. deklaron se ditën kritike, I pandehuri-babai kishte qene I dehur dhe pas nje 

mosmarrëveshje mes tij dhe bashkëshortes se tij, kane filluar te grinden dhe te tre fëmijët janë 

munduar me I qetësua për te mos u bere diçka me e madhe, dhe se pasi janë ndal e dëmtuara e 

ka njoftuar policinë për shkak te frikës. Ne vijim deklaron se fëmijët tashme jetojnë te ndare 

nga prindërit e tyre, ndersa e njëjta  ka ardhur te jetoj me ta kur I kishte mbushur 18 vjet, pasi 

qe me herët kishte jetuar tek axha. 

 

Ne vijim deklaron se ne ditën e ngjarjes ka pasur grindje mes te pandehurit dhe te dëmtuarës, 

porse vetëm janë shtyre me fjale dhe bërtitmë, por nuk ka pasur kontakt fizik, ndërsa fëmijët 

kishin ndërhyrë qe te mos behej me e madhe, dhe nuk I kujtohet qe U.... te e ketë prekur dike 

me dore ne atë moment, pasi qe ajo e kishte kapur te pandehurin. 

 

I akuzuari në mbrojtjen e vete  deklaron se atë dite ka qene i dehur dhe se nuk e ndjen veten 

fajtor, pasi qe vetëm është fjalosur me bashkëshorten për gjera ushqimore sepse I kishte thënë 

se “.. nëse blen ti hargj, une t’I gjuaj..”. I njëjti deklaron se me te dëmtuarën para një apo dy 

muaj me herët, e kishin pasur një rast ne polici për shkak te një ndarje, por jo me gjyq, 

meqenëse ajo e kishte lajmëruar një djalë te dajës për arsye se I pandehuri kishte dashtë t’a 

largoj nga shtëpia. Ne vijim deklaron se ne ditën kritike te gjitha kane qene bashke, ndonëse e 

pine alkoolin shume, është I qete dhe se bashkëshortja atë dite me siguri ka qene e frikësuar 
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meqë e ka thirrur policinë edhe pse nuk I ka bere asgjë. Tutje deklaron se ne atë rast fëmijët 

kane ndërhyrë ndoshta sepse prej nervozes do I kishte mehu nëse do t’ia kishte pru punën diçka 

me tepër, porse nuk beson qe kjo është arsyeja pse e ka thirrur policinë. Ne vijim deklaron se 

ndikim ne sjelljet e te dëmtuarës V....  dhe vete te te pandehurit ka pasur edhe humbja e vajzës, 

e cila është mbyt ne bunar.  

 

Gjykata shqyrtoi dhe vlerësoi  me kujdes deklarimin e të dëmtuarës V.Sh. dhe vëren se e njëjta 

ka një vazhdimësi logjike, plotësohet dhe vërtetohet edhe nga deklarimi i dëshmitari U.... 

Burrniku, po ashtu kjo vërtetohet  nga  ekspertiza mjeko-ligjore , si dhe pjesërisht nga 

deklarimi I vet të akuzuarit dhe se deklarimit të tillë i fali besimin. 

 

Gjykata shqyrtoi dhe vlerësoi  me kujdes deklarimin e dëshmitarit U.B. dhe verën se I njëjti 

është real deklarimi gjykata I fali besimin ngase plotësohet dhe vërtetohet edhe nga dëshmia e 

të dëmtuarës dhe ekspertiza mjeko ligjore sa i përket lëndimeve. 

 

Gjykata shqyrtoi dhe vlerësoi  me kujdes deklarimin e dëshmitarit Q.B. dhe verën se e njëjta sa 

i përket veprimit të akuzuarit duke pasur parasysh faktin e afërsisë familjare , deklarimin e saj e 

çmon si subjektive dhe tentim për relativizmin e veprimeve të akuzuarit  dhe për këtë gjykata 

nuk i fali besimin. 

Gjykata vlerësoi provat materiale dhe atë akt ekspertimin mjeko-ligjor të dt.17.08.2020 të 

ekspertit Vesa Kotori dhe vëren se e njëjta nuk është kontestuese për palët dhe të njëjtës I fali 

besimin. 

Gjykata morri në shqyrtim mbrojtën e të akuzuarit i cili deklaroi se nuk ka ushtruar as dhunë 

psikike e as fizike dhe se i njëjta nuk është fajtor  porse deklarimit të tillë gjykata nuk i fali 

besimin  nuk arriti të e vej në dyshim dëshminë e dëshmitarit dhe të dëmtuarës . 

 

Gjykata ka bere vlerësimin e provave te shqyrtuara një nga një dhe te gjitha s bashku dhe ka 

konstatuar këtë gjendje faktike; me dt.28.07.2020, rreth orës 23:30, ne rrugën “.... ”, ne Ferizaj, 

saktësisht ne shtëpinë e tyre, i pandehuri ne bashkëkryerje me djalin e tij te mitur U.B, ne 

gjendje te dehur ka ushtruar dhune psikologjike ndaj te dëmtuarës bashkëshortes se tij, V.Sh., 

duke i shkaktuar ankth dhe frike, e cila saktësohet me akt ekspertimin mjeko-ligjor te 

dt.17.08.2020, ku evidentohet se e dëmtuara V.Sh. nuk kishte pësuar lëndime trupore por ishte 

vetëm e shqetësuar, ankth dhe stres emocional....... 
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Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale sulmi në bashkëkryerje nga neni nga 

neni 184 par 3 nen par 3.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.  

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin, gjykata vlerësoj rrethanat 

në kuptim të nenit 72,73 të KPRK-së, dhe gjeti se nuk ka ndonjë rrethanë lehtësuese pos faktit 

se ngjarja kishte ndodhur në shtëpinë tyre dhe nuk rezulton se ishte e planifikuar  , ndërsa  në 

rastin konkret rrethanë veçanërisht rënduese vlerësoj shkallën e përgjegjësisë penale të 

akuzuarit, recidivizmin e veprimeve të tij ndaj të dëmtuarës së njëjtë si dhe rrezikshmërinë 

konkrete të veprës penale, veçanërisht intensitetin e dashjes të manifestuar nga ana e të 

akuzuarit duke marrë parasysh natyrën e kontestit mes tyre. 

 

Gjykata është e bindur se edhe me një dënim të tillë, , do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i 

dënimeve i paraparë në nenin 38 të KPRK-së, përkatësisht dënimi i shqiptuar është plotësisht i 

justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, rrezikshmërinë e saj dhe të autorit të saj, 

që do të shërbej në parandalimin e kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen 

(preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi që ti përmbaj personat e tjerë nga kryerja e 

veprës penale ( preventive gjenerale). 

 

Konform neneve 450 , 453 si dhe nenit 463  të KPPK-ës, , gjykata ka obliguar  të akuzuarin për  

pagesën e shpenzimeve procedurale. 

 Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve  326  dhe 365 të KPPK-së, u 

vendos si në diapozitivin e këtij aktgjykimi. 

 
 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2020:091278, 27.11.2020 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Shabi Idrizi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore 


