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P.nr.17/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, sipas 

Gjyqtares Sabrije Rraci, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Shere Desku, në lëndën penale 

kundër të pandehurit M. (Sh) K., nga fsh. ....... K. ....... rr. ,,............’’ i akuzuar për vepër penale 

,,Sulmi’’ nga neni 184 par. 1 të  KPRK-se, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore ne Pejë – Departamentit i Përgjithshëm PP/II.nr. 2601/19 të datës 30.01.2019 në 

seancat publike të shqyrtimit gjyqësor të mbajtura me datë 20.10.2020, dhe 03.11.2020 në 

praninë e Prokurorit të Shtetit Ersan Qavolli, të pandehurit M. K., të dëmtuarit T.K.dhe 

dëshmitarit K. R. me date 03.11.2020 publikisht shpalli, ndërsa me datë 23.11.20120 e përpiloj 

këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri: M. K. i lindur me datë ............. në fsh. ....... K. ..........ndërsa , tani me banim në rr. 

,,............’’, i biri i Sh.  dhe nënës N., ka të kryer shkollën e mesme, i martuar baba i 2 fëmijëve 

identifikohet  me numër personal ................, i gjendjes së dobët ekonomikei nacionalitetit 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR  

 

Për shkak se: 

 

Me datë 05.11.2019, rreth orës 13:30 në pompën e derivateve ‘...........”, në ........., me dashje 

përdor forcën ndaj personit tjetër dhe atë ndaj këtu të dëmtuarit T. K., në atë mënyrë që i 

pandehuri, pas një mosmarrëveshje të atëçastshme lidhur me një borgj që kishte me të dëmtuarin, 

i njëjti e sulmon duke e shtyrë fillimisht dhe pastaj duke e kapur në pjesën e fytit.  

 

me çka ekziston dyshimi i bazuar mirë ka kryer vepër penale ,,Sulmi’’ nga neni 184 par. 1 të 

KPRK-së.  
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Andaj, gjykata konform nenit 7, 8 par. 1, 9, 10 par. 1, 17 par. 1, 23 par. 1 dhe 3, 41, 73, 85, 86 

par. 1 dhe 2 dhe 184 par. 1 të KPRK-së, dhe nenit 359, 360, 361, 365, 366, 450 dhe 463 te 

KPPRK-se, të pandehurit i shqipton 

 

VËREJTJE GJYQËSORE 

 

I.Te pandehurit i bëhet me dije se ka kryer vepër penale të dëmshme dhe nëse serish kryen 

ndonjë vepër të tillë, gjykata do të shqiptoi sanksionin penal. 

 

II.Obligohet: I pandehuri qe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20 (njëzetë) €, dhe 

shpenzimet për kompenzim të viktimave të krimit 30 (tridhjet) €,  gjithësejt 50 (pesëdhjet) €,në 

afat prej 15 (pesëmbëdhjet) ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Udhëzohet: I dëmtuari : T. K., nga fsh. ...... K. ............, qe kërkesën pasurore juridike ta udhëzoi 

në kontest civil.. 

 

                                                                 A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore ne Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, ka ngrit aktakuzën 

PP.II.nr.2601/2019 të datës 30.01.2019, ndaj te pandehurit M. K., nga fsh. ....... K. ....... rr. 

,,............’’ i akuzuar për vepër penale ,,Sulmi’’ nga neni 184 par. 1 të KPRK-se, duke vendosur 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore ne Pejë – Departamentit i Përgjithshëm PP/II.nr. 

2601/19 të datës 30.01.2019  

 

Gjykata mbajti shqyrtimin fillestar me dt. 03.11.2020 gjatë së cilës u dëgjua i prokurori i shtetit 

dhe i pandehuri, ku i pandehuri u deklarua i pafajshëm. Ndërsa me dt. 20.10.2020 gjykata caktoi 

dhe mbajti shqyrtimin gjyqësor ku u dëgjuan i pandehuri M. K. i dëmtuari T.K.dhe dëshmitari K. 

R.. 

 

Gjykata ka administruar provat e propozuara nga prokuroria, si dhe i ka dëgjuar të akuzuarin të 

dëmtuarin T.K.dhe dëshmitarin K. R.. 

 

2.I dëmtuari-dëshmitari T. K., ka deklaruar se une e njoh vetëm nga rasti i veturës të 

pandehurin, të cilën veturë e kam marr dhe kur kam dashur ta përkthej  mbi veti kam pasur 

probleme, sepse e njëjta veturë ishte shitur disa here. Ditën kritike deri sa isha në pompën e 

derivateve ,,............’’ në ............, ka ardhëë i pandehuri për të mi kthyer 1000 €uro, në 

kundërvlerë të automjetit të kthyer, por i njëjti kishte bërë disa llogari dhe mua deshti qe të mi 

kthej vetëm 800 €uro, une nuk i pranova kurse i pandehuri më tha, apo i merr këto të holla a une 

eca, ku i pandehuri shkoi te vetura e tij e une i shkova mbrapa qe t’ia kërkoi shumën e plotë prej 

1000 €urove.Pastaj ai doli nga vetura dhe më shtyu dhe më largoi nga vetja..Ai nuk më ka 

goditur veq më ka shtyrë, në atë moment ka ardhë dëshmitari K. R. dhe na ka ndarë.Meqense une 

kisha për qëllim ti marrë parat e mia une të pandehurit ja kam marrë qelsat e veturës dhe 

telefonin si peng për kthimin e parave të mia.Une kam shku te vetura ime ku i pandehuri erdh tek 

une dhe më ka shtyrë 
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2.Dëshmitari: K. R. deklaron: se ditën kritike derisa isha te restorani ,,.........’’në ........., une 

ishapreent gjatë tërë kohës, ku i pandehuri dhe i dëmtuari flisnin për shitblerjen e një kombi dhe 

kthimin e disa të hollave, po nuk arritën marrëveshje,. Kështu që i pandehuri doli i pari nga 

restorani, shkoi te vetura e tij hyri në veturë dhe deshi të nisej, por pas tij doli menjëherë i 

dëmtuari i cili shkoi te vetura e të pandehurit, ku i pandehuri doli nga vetura dhe e kapi për 

gjoksi dhe deshi ta godiste me grusht, por une ndërhyra dhe nuk i lash. 

 

I pandehuri në mbrojtjen e vet deklaron: Une veturën ja kam shitur tjetërkujt më herët, shitje 

pas shitje ka rënë në dorën e zotëriut T.. Vetura ka qenë në emër timin. T. më ka thirr në telefon 

qe të shkoj te noteri, vetura ka dal në hipotek në Bankë në ............... Une atë veturë e kam blerë 

në vitin 2019 ndërsa në hipotek ishte nga viti 2017.Une ia kam ofru të hollat. Une kur kam dal 

nga restorani ,,.............’’ në ........, T. erdh mbrapa mi kërku të hollat, prap i kam thënë merri të 

hollat me minus 110 euro, ska pranu dhe smë ka leju të hy në veturë.mka kap dhe mu ka vërsul 

dikur duhet të mbrohemi. Këta dy ishin afër meje e une isha vetëm, u largua pasi e shtyra une. 

Posa kam hy në veturë ka ardhë ma ka hap derën e veturës T. mi ka marrë qelsat e veturës dhe 

telefonin dhe skam mundur t’ia marrë. Une në atë moment kam qendru në veturë deri sa kan 

ardhur policia.Une e kam kap T. dhe e kam shtyrë por nuk i kam ra. 

 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare deklaron: Se pas administrimit të provave në këtë 

shqyrtim gjyqësor e sidomos deklaratës së të dëmtuarit dhe dëshmitarit K. R. të cilat ishin 

pothuajse ishin identike dhe e mbështesin njëra tjetrën. Sa i përket veprimeve të kryera nga i 

pandehuri, ditën kritike në dëm të të dëmtuarit, e poashtu edhe nga vet pohimi i të pandehurit, se 

të dëmtuarin ditën kritike e ka kap në pjesën e epërme të trupit në gjoks, dhe e ka larguar, 

plotësisht u vërtetua dispozitivi i aktakuzës dhe fakti se i pandehuri ditën kritike e ka kryer 

veprën penale të përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës. Prandaj kërkoi nga gjykata qe i njëjti të 

shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit.  

 

I dëmtuari në fjalën përfundimtare deklaron: Se këtë qështje ia lë gjykatës qe ta vlerësoi 

dënueshmërinë e të pandehurit, si dhe bënë kërkesë pasurore juridike. 

I pandehuri në fjalën përfundimtare deklaron: Se une e ndjej vetën plotësisht të pafajshëm 

 

* * * 

 

Me administrimin e provave dhe duke i vlerësuar ato secilën veç e veç dhe në lidhmëni me njëra 

tjetrën gjykata gjeti këtë gjendje faktike: 

Se i pandehuri Ditën kritike diku rreth orës 05.11.2019 rreth orës 13:30, në pompën e 

derivateve,,..........’’ në ........, me dashje përdor forcën ndaj të dëmtuarit T. K., në atë mënyrë, qe i 

pandehuri, pas një mosmarrëveshje të atëqastshme lidhur me një borgj që kishte me të dëmtuarin, 

i njëjti e sulmon duke e shtyrë fillimisht e më pastaj duke e kapur në pjesën e epërme të trupit. 

 

 Mirëpo gjykata gjen se deklaratat e dëmtuarit dhe dëshmitarit K. R., të cilat ishin pothuajse 

identike dhe e mbështesin njëra tjetrën. Sa i përket veprimeve të kryera nga i pandehuri, ditën 

kritike në dëm të të dëmtuarit, e poashtu edhe nga vet pohimi i të pandehurit, se të dëmtuarin 

ditën kritike e ka kap në pjesën e epërme të trupit në gjoks, dhe e ka larguar, plotësisht u vërtetua 

dispozitivi i aktakuzës dhe fakti se i pandehuri ditën kritike e ka kryer veprën penale të 

përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës. Mirëpo i dëmtuari T. shkoi së bashku me dëshmitarin 
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K., dhe shkuan tek vetura e të pandehurit qe t’ia kërkoi shumën e plotë. Pastaj i pandehuri ka dal 

nga vetura dhe e ka shtyrë qe ta largoi nga vetja. Në pyetjen e prokurorit i dëmtuari vet ka pohuar 

se vetëm më ka shtyrë e nuk më ka rënë.I dëmtuari i’a ka marrë të pandehurit qelsat e veturës 

edhe telefonin gjoja si peng deri sa t’ia kthen thollat e tij.Gjykata gjeti se edhe i dëmtuari e ka 

provokuar me rastin e marrjes së qelsit të veturës dhe të telefonit.   

 

Ndërsa gjykata të pandehurit ia falë pjesërish besimin, vetëm përkitazi me pjesën ku i njëjti 

pranon se ja ka tërhjeq vërejtën këtu të dëmtuarit T.  qe të hollat-parat ia ka ofruar 800 euro, por i 

njëjti i ka refuzuar, dhe ka kërkuar qe t’ia paguaj 1000 njëmij) €uro, mirpo i pandehuri ka 

deklaruar se unë kam investu në veturë dhe i kam paguar 200 (dyqind) €uro. 

 

Gjykata gjen se deklarata e te pandehurit është ne përputhje me provat e administruara,pasi edhe 

vet e ka pranuar se e ka shtyrë të dëmtuarin, kjo deklaratë pëputhet me deklaratën e të dëmtuarit, 

dhe të dëshmitarit, se vetëm e ka shtyrë të dëmtuarin. Andaj, lidhur me këtë rrethanë gjykata gjen 

se i pandehuri tenton t’i ik përgjegjësisë penale me mohimin e tij se nuk e ka godit te dëmtuarin 

por vetëm e ka shtyrë. 

 

Andaj, nga të gjitha këto të lartcekura gjykata gjen se i dëmtuari, nuk e ka pranuar borgjin, ka 

kërkuar tërësisht ti paguhet borgji. Mirëpo i dëmtuari në shenjë revolte ia merr qelsat e veturës 

dhe telefonin. I pandehuri menjëherë e ka lajmëruar policinë. Ashtu që gjykata vlerësoi se këtu 

ka qenë një provokim nga ana e të dëmtuarit.  

 Andaj, gjykata duke u bazuar në të lartëcekurat vlerësoi  janë përmbushur elementet e veprës 

penale të sulmit nga neni 184 par. 1 të KPRK-se, e meqenëse i pandehuri ishte i provokuar 

gjykata gjen se kualifikimi ligjor i veprës penale duhet te lidhet edhe me paragrafin 4 të të njëjtit 

nen, i cili nen i mundëson gjykatës që ndaj kryesit te shqiptoj vërejtje gjyqësore.  

 

Sa i përket fajësisë gjykata ka gjetur se i pandehuri ka kryer veprën penale ne mënyrën te 

përshkruar si ne dispozitiv te aktgjykimit. Gjatë procedurës penale nuk janë paraqit rrethana të 

cilat do ta zvogëlojnë apo përjashtojnë përgjegjësin penale të  pandehurit, kështu që i pandehuri 

është penalisht përgjegjës.  

 

Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar te gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe renduese ne kuptim te nenin 73 te KPRK-së. Kështu si rrethanë lehtësuese për te 

pandehurin, sjelljen korrekte te pandehurit gjatë shqyrtimit gjyqësor, po ashtu si rrethanë 

lehtësuese muar, pasojën e vogël te shkaktuar. Gjithashtu edhe faktin se i pandehuri asnjëherë me 

parë nuk kishte rënë ndesh me ligjin, si dhe pas kryerjes se veprës penale nuk kishte rënë ndesh 

me ligjin e as që kishte pas ndonjë fjalosje me te dëmtuarën pas rastit në fjalë, u konsiderua si 

rrethanë lehtësuese. Si rrethana rënduese për te pandehurin gjykata nuk gjeti kryerjen e veprës 

penale. 

 

Sa i përket fajësisë gjykata ka gjetur se te i pandehuri ka ekzistuar dashja qe veprën penale ta 

kryen ne mënyrën te përshkruar si ne dispozitiv të aktgjykimit. Gjatë procedurës penale nuk janë 

paraqit rrethana të cilat do ta zvogëlojnë apo përjashtojnë përgjegjësin penale të  pandehurit, 

kështu që i pandehuri është penalisht përgjegjës.  
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Andaj, duke vlerësuar këto rrethana, Gjykata ne kuptim te nenit 85 dhe 86 te KPRK-se te 

pandehurin e gjykoi si ne dispozitiv te këtij aktgjykimit, me te cilin do te arrihet qëllimi i 

dënimit. 

Gjykata ka ardhur ne përfundim se vërejtja gjyqësore e shqiptuar te pandehurit është ne përputhje 

me shkallen e përgjegjësisë penale te tij dhe me intensitetin e rrezikimit te vlerave te mbrojtura te 

shoqërisë. Gjykata gjithashtu është e bindur se vërejtja gjyqësore do te shërbej për arritjen e 

qëllimit te dënimit në pengimin e të pandehurit në kryerjen e veprave penale në të ardhmen, por 

ai do të ndikoj edhe si preventive e përgjithshme për personat tjerë që të përmbahen nga kryerja e 

veprave penale në përputhje me nenin 41 të KPRK-së. 

 

Vendimi për udhëzimin e te dëmtuarës nuk pati pasi i dëmtuari ka hjek dorë nga kërkesa 

pasurore juridike. 

Duke u bazuar në nenin 450 par. 1 dhe 2 nen par. 2.1 dhe 2.6 te KPPK-se, për paushallin 

gjyqësor në shumë prej 20 (njëzetë) €, si dhe shpenzimet për kompensim të viktimave të krimit u 

muar konform Qarkores për zbatimin e ligjit nr.05/L-036.          

  

Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 370 të KPPK-së është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, DEGA KLINË  DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM 

P.nr.17/2020 më datë 23.11.2020 

 

 

Sekretarja Juridike                           Gjyqtari Gjykues  

 

 

___________________                     ______________________ 

Shere Desku                                         Sabrije Rraci 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë te parashtrojnë  

ankesë në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes. Ankesa i dërgohet  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj Gjykate. 

 


