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Numri i lëndës: 2019:083469 

Datë: 15.12.2020 

Numri i dokumentit:     01342648 

P. nr.1210/19 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i 

çështjes Avni Syla, me Bashkëpuntorën profesionale Bleta Gashi Rrusta, në çështjen penale 

kundër të  pandehurit, E. D., për veprën penale Sulmi nga neni 184 par 1 të KPRK-së,  i akuzuar 

sipas Prokurorisë Themelore në Prishtinë PP.II.nr.617/19 të dt. 27.03.2019, pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar më dt.09.12.2020, në prezencën e Prokurorit  të Shtetit, Elza Bajrami, në të  

njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 15.12.2020 përpiloi këtë: 

                   A K T G J Y K I M 
 

I akuzuari:  

E. D., i biri i L. dhe nënës A. e gjinisë T., i lindur më datë data e lindjes...në Prishtinë, me 

vendbanim në lagjen “I. A.” nr.20 Prishtinë, me nr. personal numri..., i  martuar, student i 

Fakultetit të Arteve, i pa punë i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, 

 

                     ËSHTË FAJTOR 
 

Sepse: 

Më datë 29.11.2018 rreth orës 22:00, në rrugën “I. A.”, në Prishtinë, ashtu që i pandehuri E.D. 

në pranin e nënës së tij A. D., pas një mosmarrëveshje verbale që ka pasur me vëllain e tij, tani 

të dëmtuarin B. D., të njëjtin e ka sulmuar fizikisht, ashtu që me dashje e ka përdorur forcën ndaj 

tij, duke e kapur për fyti dhe goditur me grushte, me ç’rast te i dëmtuari ka shkaktuar dhembje, 

shqetësim dhe frikë. 

 

- Me këtë ka kryer veprën penale Sulmi  nga neni 184 par 1 të KPRK-së. 

   

Prandaj gjykata në bazë të nenit  7, 17, 21, 41, 46, 81, 82, 69 të KPRK-së dhe neneve 365, 366 

të KPPK-së, i shqipton: 

  

Të akuzuarit Egzon Daka 

                        V Ë R E J T J E  G J Y Q Ë S O R E  

 

Me këtë verejtje i bëhet me dije të pandehurit se e ka kryer vepren penale  dhe nëse përseritet 

vepër tjetër penale  gjykata  do t‘ i shqiptoi denim  më të rëndë penal. 
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Obligohet i akuzuari që të paguaj shpenzimet procedurale aq sa do të jenë sipas llogarisë së kësaj 

gjykate dhe atë në emër të paushallit gjyqësor shumën pre 20€, (njëzetë/€uro), si dhe në emër të 

taksës për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30 € (tridhjetë/€uro) të gjitha këto nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 
Pala e dëmtuar kërkesë pasurore juridike nuk pati. 

 

                                    A r s y e t i m  
 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, ka ngritur  aktakuzën, PP.II.nr.617/19 të dt. 27.03.2019 

kundër të pandehurit E. D., për shkak se ka kryer veprën penale Sulmi nga neni 187 par 1 KPRK-

së.   
 

Gjykata mbajti shqyrtimin fillestar me datë 09.12.2020 dhe pas leximit të aktakuzës nga ana e 

Prokurorit të Shtetit, Elza Bajrami e njëjta bëri rikualifikimin ligjor të veprës penale duke 

theksuar se tani e tutje kualifikimi ligjor duhet te jetë vepra penale Sulmi nga neni 184 par të 

KPRK-së si ligj më i favorshëm për të pandehurin. Me pas i akuzuari deklaroi se e pranon 

fajësinë për veprën penale që akuzohet, ka shtuar se pendohem thellë për veprën e kryer, duke 

shtuar se me të dëmtuarin jemi vëllezër jetojmë në një shtëpi, dhe se kemi raporte te mira, ka 

premtuar se ne te ardhmen nuk do të përsëritë vepra të tilla penale, ka shtuar se është student i 

vitit të dytë në Fakultetin e Arteve në Prishtinë duke kërkuar nga gjykata qe me rastin e shqiptimit 

te dënimit ti merr për bazë të gjitha këto rrethana. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit E. D. av. Adem Ademi lidhur me pranimin e fajësisë nga i pandehuri 

deklaroi se e mbështet pranimin e fajësisë duke shtuar se meqenëse edhe prokurorja e shtetit e 

bëri rikualifikimin ligjor te veprës penale i cili kualifikim shkon ne favor te mbrojturit tim. Ka 

shtuar se pranimi i fajësisë është bërë pas konsultimit te mjaftueshëm me mua si mbrojtës ky 

pranim është në përputhje me shkresat e lëndës, ka kërkuar nga gjykata meqenëse i akuzuari dhe 

i dëmtuari janë vëllezër më parë nuk kanë pasur probleme mes veti tani, kanë raporte te mira i 

njëjti është student, i gjendjes së dobët ekonomike duke e lutur gjykatën që të njëjtit ti shqiptojë 

një dënim sa më të butë me propozimin ti shqiptohet vërejtje gjyqësore. 

 

Prokurori i shtetit ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, është 

bërë në përputhje me nenin 248 të KPRK-së, i njëjti edhe gjatë deklarimit te tij u deklaruar se e 

ndien vetën fajtor, pranimi i fajësisë është në përputhje me provat të cilat gjenden ne shkresat e 

lëndës, duke i propozuar gjykatës që të njëjtën ta aprovoi.  

 

I dëmtuari B. D. ne seancën fillestare deklaroi se nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk 

parashtron kërkesë pasurore juridike, ka shtuar se me të akuzuarin jemi vëllezër dhe kemi raport 

të mira jetojmë me një shtëpi së bashku rasti që ka ndodhur ka qenë pas një mosmarrëveshje dhe 

se nga ajo periudhë kemi raporte te mira dhe krejt ketë qe po e theksoi e bëjë pa kurrfarë presioni 

apo shtytje nga askush por qe krejt deklarimin e bëjë me vullnet te lirë. 
 

Pasi gjykata konstatoi se i pandehuri e pranoi  fajësinë në tërësi për veprën penale me të cilën 

është ngarkuar, i njëjti ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi i fajësisë ishte 

i vullnetshëm dhe i plotë, pranimi i fajësisë është bërë pas konsultimit të mjaftueshëm edhe me 

mbrojtësin e tij, i vetëdijshëm për përparësitë dhe pasojat e një pranimi të tillë, gjykata mori 

aktvendim me të cilin e aprovoj pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit pasi që vlerësoi se ky 

pranim ishte në përputhje të plotë edhe me provat tjera që gjenden në shkresat e lëndës, e që të 

gjitha këto në mënyrë të plotë dhe të argumentuar e vërtetojnë faktin se i akuzuari ka kryer veprën 

penale për të cilën akuzohet, andaj gjykata nuk administroi provat por shkoj në  matjen e dënimit. 
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Duke  pasur parasysh  këtë gjendje të vërtetuar faktike, me rastin e matjes së dënimit, llojit dhe 

lartësisë së tyre gjykata mori parasysh të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese në vështrim të 

nenit 38 të KPRK-së e të cilat janë me ndikim me rastin e individualizmit të dënimit, ashtu që  

rrethana rënduese për të pandehurin nuk gjeti kurse si rrethana lehtësuese për të pandehurin mori 

faktin se asnjëherë më parë nuk ka qenë i dënuar, se e ka pranuar fajësinë për veprën  penale për 

të cilën e ngarkonte akuza, se i njëjti është student i vitit të dytë në Fakultetit e Arteve në 

Prishtinë, i njëjti ka shprehur pendimin e thellë për veprën e kryer, andaj gjykata vlerësoi se edhe  

pa shqiptimin  e ndonjë dënimi  por vetëm me vërejtjen e shqiptuar gjyqësore  mund të arrihet  

qëllimi i dënimit. 
 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marrë në bazë të 

nenit 450 par.1 dhe 2 nën par. 2.6 lidhur me nenin 453 par. 1 të KPPRK-së. 

  

Vendimi në emër të kompensimit të viktimave të krimit është marrë, konform nenit 39 par.3 

nënpar 3.1 të Ligjit nr.05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 
Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.1210/19, të dt.15.12.2020 

 

Bashkëpunëtorja profesionale                                                                                  Gjyqtari 

       Bleta Gashi Rrusta                                         Avni Syla 

 

 

UDHËZIM JURIDIK 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej  

15 ditsh nga dita e pranimit të aktgjykimit, Gjykates së  

Apelit në Prishtinë,  përmes kësaj gjykate.  

  

 

 

 


