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Numri i lëndës: 2021:281906 

Datë: 15.07.2022 

Numri i dokumentit:     03233295 

 

PKR.nr. 33/2022 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti për të Mitur, në përbërje  

kryetar i trupit gjykues për të mitur Behar Ymeri, me gjyqtarët Islam Thaqi dhe Luljeta 

Shabani antarë të trupit gjykues me sek. Juridike Fatmire Sermaxhaj - procesmbajtëse, në 

çështjen penale  ndaj  të  pandehurit E. B, nga fshati G..., Komuna e Gjilanit, për  shkak të 

veprës penale Dhunimi nga neni 227 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 4 nënparagrafi 4.7  

paragrafi 1 të  Kodit  Penal të Republikës së Kosovës ( këtu e tutje KPRK), sipas Aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore Departamenti për Krime të Rënda në Gjilan PP.I.nr.219/2021 të datës 

01.03.2022. Në shqyrtimin gjyqësor dhe jopublik të mbajtur me datën 08.07.2022  në prani të 

prokukores së Pokurorisë Themelore në Gjilan- Departamenti për të Mitur, Rabije Jakupi, 

përfaqësuesit ligjor të dëmtarës së mitur Rexhep Tahiri, të  pandehurit E. B dhe mbrojtëses së 

tij av. Elvira Haziri nga Gjilani, dhe mbrojtësit të viktimave Egzon Maloku me datën 

08.07.2022 mori,  ndërsa me datën 12.07.2022 në prani të palëve shpalli këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

 

Të  pandehurit E. B, i biri i U... dhe nënës I..., e gjinisë I..., i lindur më ..., në fsh.Gadish, ku 

edhe jeton,  me numër personal ...., ka të kryer shkollën fillore, i pa punë,  i gjendjes së varfër 

ekonomike, i pa martuar, shqiptar, shtetas i R. të Kosovës, më parë i pa dënuar dhe nuk 

udhëhiqet procedurë tjetër penale ndaj tij nën masën e paraburgimit nga dt. 10.12.2021 dhe 

ndaj të njëjtit, duke u bazuar në nenet 12 paragrafi 1 neni 13 paragrafi 1, nenit 16, 22, 29, dhe 

nenit 68 paragrafi 3 dhe 7 të Kodit të Drejtësisë për të Mitur (KDM), i shqipton masën 

edukative. 

 

DËRGIMI NË INSTITUCIONIN EDUKATIVO-KORREKTUES 

 

I. Kjo masë i shqiptohet të pandehurit E. B në kohëzgjatje prej 3 (tre) vite.   

II. Masën e shqiptuar  i pandehuri detyrohet që të e mbajë në afat prej 15 ditësh, nga dita 

vijuese kur ky aktvendim të bëhet i formës së prerë. 

III. Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore-jurdike udhëzohet në kontest civil. 

IV. Obligohet pandehuri E. B që të paguaj taksën për Kompensimin e Viktimave të krimit në 

shumën prej 50 (pesëdhjetë) euro, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

V. Obligohet i pandehuri që të paguajë shpenzimet e procedurës penale për ekspertizën 

psikologjike në shumë prej 150 €, dhe paushallin gjyqësor në shumën prej 50 (pesëdhjetë) euro 
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në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të 

dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan Departamenti për Krime të Rënda me datën 01.03.2022 ka 

paraqitur Aktakuzë PP.I.nr.219/2021, ndaj të  pandehurit E. B, nga fshati G..., Komuna e 

Gjilanit, për  shkak të veprës penale dhunimi, nga neni 227 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 4 

nënparagrafi 4.7  paragrafi 1 të KPRK-s. 

Në shqyrtimin gjyqësor dhe jo publik të datës 08.07.2022, në atë shqyrtim gjyqësor pas leximit 

të Aktakuzës nga ana e prokurores lëndore, i pandehuri E. B e pranoi fajësinë për kryerjen e  

veprës  penale Dhunimi nga neni 227 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 4 nënparagrafi 4.7  

paragrafi 1 të KPRK-s, kurse trupi gjykues konstatoi se janë përmbushur të gjitha kushtet 

ligjore nga neni 326, paragrafi  4 të Kodit të Procedurës Penale (KPP) ngase i pandehuri i ka 

kuptuar përfitimet dhe pasojat e pranimit të fajësisë për veprat penale, se pranimi i fajësisë 

është bërë vullnetarisht pas konsultimit me mbrojtësen e tij dhe pasi  është njoftuar nga ana e 

kryetarit të trupit gjykues  për natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë.  

Rrjedhimisht pas shikimit dhe analizimit me kujdes të shkresave të lëndës, sa i përket 

personalitetit dhe të kaluarës, së të pandehurit si dhe pranimit të fajësisë nga ana e tij trupi 

gjykues  konstatoi këtë gjendje faktike:  

 

-se është vërtetuar se i pandehuri E.B e ka kryer veprën penale:  Dhunimi nga neni 227 

paragrafi 6 lidhur me paragrafin 4 nënparagrafi 4.7  paragrafi 1 të KPRK-s, sipas Aktakuzë 

PP.I.nr.219/2021 datës 01.03.2022,  sepse më dt.09.12.2021, në fshatin G... K. e Gjilanit, ka 

detyruar personin për të kryer akt seksual pa pëlqimin e të miturës, Z. T e lindur më 

dt.13.08.2006, viktimë kjo posaqërisht e ndjeshme për shkak të moshës, e cila nuk ka mundur 

të gjykoj e të vlerësoj pasojat e një marrëdhënie të tillë e që nënkuptojnë edhe kryerjen e akteve 

seksuale, në atë mënyrë që viktima ende nuk ka mbushur moshën 16 vjet për të ekzistuar 

pajtimi i vullnetshëm ashtu që fillimisht takohen në Gjilan, e më pas me autobus shkojnë në 

shtëpinë  e të pandehurit, aty e kalojnë natën ndërsa në kohën kur shkojnë me fjetë dhe në 

mëngjes të ditës së nesërme viktima shkon në banjë, aty hyn edhe i pandehuri dhe kryejnë dy 

herë marrëdhënie seksuale, ndërsa e dëmtuara më dt. 10.12.2021, kthehet në shtëpi duke qenë 

se ishte paraqitur si rast person i humbur nga prindërit e saj.  

 

Pas pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurit si dhe pas analizimit të personalitet dhe të 

kaluarës së të pandehurit  nga ana e trupit gjykues:  

Prokurorja Rabije Jakupi gjatë fjalës së saj përfundimtare deklaroi: edhe gjatë seancës së 

sotme gjyqësore pamëdyshje u vërtetua se i akuzuari E. B ta ketë kryer veprën penale dhunimi 

nga neni 227 par.6 lidhur me par.4 nën par.4.7 e par.1 të KPRK-ës. Gjendja faktike e 

përshkruar në dispozitivin e  aktakuzës me shenjën PP.I.nr.219/21 të dt. 01.03.2022, më së miri 

u vërtetua edhe gjatë seancës së sotme gjyqësore me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit 

E. B, i cili pranim i fajësisë është në përputhje me shkresat e lëndës edhe disponojmë, prandaj 

me që i akuzuari ka pranuar fajësinë në seancën e sotme gjyqësore, prokuroria do të jepë 

mendimin e saj lidhur me rrethanat relevante, lehtësuese dhe rënduese. Si rrethana rënduese për 

të akuzuarin të merren: Ndikimi psikologjik që veprimet e të akuzuarit kanë lënë në viktimën, 

pesha dhe pasojat e veprës penale që do të kenë në viktimën dhe prindërit e saj si viktima 

indirekte, ndërsa si rrethana lehtësuese kërkojmë nga gjykata që të ketë parasysh si në vijim: 

pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, pendimin e të akuzuarit gjatë gjykimit, rrethanë 
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tjetër lehtësuese që shkon në dobi të të akuzuarit është fakti se nga databaza e policisë i njejti 

nuk është evidentuar si kryes i veprave të tjera penale, për këto arsye i propozojmë gjykatës që 

duke marrë parasyshë apo që u thanë më sipër, të akuzuarit ti shqiptojë dënim me të cilin do të 

arrihej qëllimi i dënimit si në aspektin individual edhe në atë gjeneral ashtu që dënimi i 

shqiptuar të ndikojë tek i njejti që në të ardhmën mos të përsëris vepra penale por edhe tek të 

tjerët që të përmbahen nga kryerja e veprave penale. 

Përfaqesuesi i ZMNV-së Egzon Maloku në fjalën përfundimtare deklaron: E mbështes në 

tërësi fjalën përfundimtare të PSH si dhe në emër të dëmtuarës paraqesim kërkesë pasurore-

juridike. 

Përfaqësuesi ligjor i të dëmtuarës së mitur - prindi R. T në fjalën përfundimtare deklaron: E 

mbështes fjalën përfundimtare të PSH dhe përfaqësuesit të ZMNV-s, dhe dua të shtoj se i 

bashkangjitem ndjekjës penale dhe i akuzuari për veprën të cilën e ka kryer duhet ta merrë 

dënimin e merituar dhe paraqesë kërkesë pasurore-juridike në shumë prej 30.000 Eurove. 

Mbrojtësja e të akuzuarit, av. Elvira Haziri në fjalën përfundimtare deklaroi: gjatë 

shqyrtimit gjyqësor të kësaj qështje, i lutemi gjykatës që para marrjës së një epilogu 

përfundimtar, të marrë parasysh dhe të vlersoj në mënyrë meritore të gjitha provat dhe shkresat 

që gjenden në këtë lëndë, në mënyrë që të arrihet që ndaj të pandehurit të jepet një epilog i 

drejtë dhe i dinjitetshëm, me qenë se i pandehuri E. B pas konsultimit të vazhdueshëm me mua 

ka vendosur ta pranojë fajësinë për këtë vepër penale e cila i vihet në barrë, ne i propozojmë 

gjykatës që si rrethana lehtësuese e veqanërisht lehtësuese të marrë për bazë: ekspertizën, 

pranimin e fajësisë, sjelljen e të pandehurit në gjykatë, bashkpunimin e tij me organet e 

drejtësisë që nga fillimi i kësaj procedure e deri më tani, gjithashtu i propozoj gjykatës që të 

marrë parasysh mënyrën e kryerjës së kësaj vepre, veprimet e të pandehurit në raport me 

kryerjen e kësaj vepre penale, veprimet e të dëmtuarës në ditën kritike, gjithashtu veprimet dhe 

mos-veprimet e prindërve të së dëmtuarës në ditën kritike. 

Dua të theksoj faktin se i pandehuri gjendet për herë të parë në një situatë të tillë dhe është hera 

e parë që i njejti e ka shkelur ligjin, është i gjendjës se rëndë ekonomike, ka kryer vetëm 

shkollën fillore dhe në këtë rast gjykata duhet ta ketë parasysh edhe këtë fakt, kanë kërkuar 

falje familjës së të dëmtuarës, kanë qenë të gatshëm të kompenzojnë dëmin mirëpo të njejtit 

asnjëherë nuk kanë pranuar ndonjë marrëveshje ose pranim të fajësisë, gjithashtu E.B ka 

kërkuar falje dhe ka shprehë keqardhje të thellë për rastin e ndodhur, është penduar dhe ka 

premtuar se në të ardhmën nuk do të kryej asnjë vepër penale, andaj me qenë së ndodhemi në 

këtë pozitë ne i propozojmë gjykatës që duke u bazuar në ekspertizën e cekur më lartë e cila 

gjendet në shkresat e kësaj lënde, të veprojë sipas KDM-së dhe të shqiptojë një masë edukative 

sipas dispozitave të këtij kodi, pasi që ne konsiderojmë se edhe me një masë edukative do të 

arrihet qëllimi i dënimit.    

I akuzuari E. B, në fjalën përfundimtare deklaron: e përkrahi në tërësi fjalën përfundimtare të 

mbrojtësës time dhe nuk kam tjetër qka të shtoj. 

Trupi gjykues, ndaj të pandehuri E. B (madhor i ri) e ka zbatuar nenin 16 KDM, sepse duke e 

pasur parasysh të dhënat personale të pandehurit Elbasan Bajrami shihet se ka lindur me datën 

01.05.2003 dhe në ditën  e kryerjes të veprës penale me datën 09.12.2021 i ka pasur 18 vjet e 7 

muaj e 8 ditë (madhor i ri), llojin dhe peshën e kësaj vepre penale, të kaluarën  nivelin e 

zhvillimit  psikologjik karakterin e tij dhe prirjet,  edukimin e të  pandehurit Elbasan Bajrami 

në këtë fazë, ku në bazë të ekspertizës psikologjike nga eksperti psikolog është konstatuar se në 

bazë të zhvillimit intelektual i pandehuri është i aftë për ta përballuar gjykimin por duhet mirret 

parasysh për gjendje stresuese të tij gjatë seancave, aktualisht i njejti është duke funksionuar në 

gjendjen minimale të normalitetit. I pandehuri ka një luhatje emocionale psikologjike, 
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egocentrizëm (ishte akoma në kohën e adoleshencës) vetëvlersim i ulur, veprime të shpejta të 

pa menduaradhe të pa racionalizuara paraprakisht, pavendosmëri, me një papjekuri 

psikologjike për të kuptuar veprimet pasojat e veta, e që ka ndikuar në sjelljen e pa 

përshtatshme. 

 

Trupi gjykues me rastin e shqiptimit të masës edukative dërgimi në institucionin edukativo 

korrektues, i ka pasur parasysh  të gjitha rrethanat nga neni 13 të KDM, ku si rrethana 

lehtësuese ka marrë faktin se i pandehuri e ka  pranuar fajësinë  për kryerjen  e kësaj vepre 

penale, ;sht; penduar, ju ka kërkuar falje te dëmtuarës dhe familjes së saj, më parë nuk ka kryer 

vepra penale dhe i ka  premtuar gjykatës  se në të ardhmen nuk do të kryejë vepra tjera penale, 

ndërsa si rrethanë rënduese ka pasur parasysh moshën e viktimës, viktimë e pa mbrojtur, vetëm 

15 vjeçare, shpeshtësinë e paraqitjes së këtyre veprave në regjionin e Gjilanit, pastaj mënyrën e 

kryerjes së veprës penale. 

Në anën tjetër trupi gjykues ka konstatuar se shqiptimi i kësaj mase është në interesin më të 

mirë të pandehurit (madhor i ri) E. B, pasi që ai ka nevojë  edhe më teje për edukim të 

specializuar dhe  që të ndahet nga rrethi ku jeton. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe  kërkesën pasurore juridike  është marrë 

duke u bazuar në nenin 68 paragrafi 7 të KDM. 

Duke u bazuar në këto u cekën më lartë, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi.   

 

GJYKATA THEMELORE  NE GJILAN 

Departamenti  për të Mitur 

PKR.nr. 33/2022 Më 08.07.2022 

 

 

  Sek. Juridike                                                   Kryetari i trupit gjykues  

  Fatmire Sermaxhaj                                           Behar Ymeri 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE :  Kundër këtij aktvendimi mund të paraqitet ankesë në Gjykaten e 

Apelit  në Prishtinë-departamenti për të mitur, në afat prej (tetë) 8 ditëve,  nga dita e pranimit të 

njëjtit. Ankesa në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 


