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Numri i lëndës: 2019:281430 

Datë: 23.12.2019 

Numri i dokumentit:     00730266 

                   P.nr. 1667/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL, gjyqtarja Arjeta Gashi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Teuta 

Kabashi, në lëndën penale kundër të akuzuarit Xh.K për shkak të veprës penale Dhuna në 

familje nga neni 248 par. 1 dhe 2 të, dhe veprës penale  Kanosja nga neni 181 paragrafi 4, të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr. 06/1-074 (KPRK-së), sipas aktakuzës të Prokurorisë 

Themelore në Prizren PP.II.nr.2699-1/19 të datës 13.12.2019, në seancën publike në prezencën 

Prokurorit te shtetit, Petrit Kryeziu, palës se dëmtuar R.K, se bashku me përfaqësuesen e saj 

ligjore-nënën B.K, te mbrojtësit te viktimave, Sh.S, te akuzuarit dhe mbrojtësit te tij av. B.M, 

me datë 18.12.2019, mori dhe shpalli,  ndërsa përpiloj me datën 23.12.2019 këtë . 

 

 

A K T G J Y K I M 

I akuzuari: 

 

        Xh. K.,  i ati A., nena T., me mbiemër te vajzërisë Xh., i lindur me datën ..., në fsh. ..., 

Komuna e Malishevës, tani me banim ne Prizren, lagja Arbana, rr. “ ..., ka te kryer shkollën e 

mesme, hotelier, i gjendjes se mesme ekonomike, i martuar, baba i ... fëmijëve, shqiptar, 

shtetas i Republikës se Kosovës, me numër personal .... 

 

 

                                                   ËSHTË FAJTORË 

Për shkak: 

 

       I. Me datë 01.122019 rreth orës 17:00 në shtëpinë e tij familjare e Cila gjendet në . ..." në 

Arbanë të Prizrenit, i pandehuri në mënyrë të vazhdueshme i shkakton dhunë psikologjike dhe 

keqtrajtim fizik, të dëmtuarës - vajzës së tij të mitur —R.K - viktimë e ndjeshme, e cila atë ditë 

ishte fjalosur me prindërit e saj dhe ishte mbyllur në dhomën e saj të gjumit, i pandehuri e 

kishte hapur me forcë derën e dhomës dhe e kishte sulmuar fizikisht të dëmtuarën duke e 

goditur me shuplakë në fytyre, mirëpo të njëjtës nuk i shkakton dëmtime të dukshme trupore. 

 

me çka e ka kryer veprën penale Dhuna në familje nga neni 248 par. 1 dhe 2 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr. 06/1-074 (KPRK-së). 
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II.  Me date, kohë dhe vend të njëjtë të përshkruar si në dispozitivin e parë të aktakuzës, 

i pandehuri e kanos me fjalë, vepra apo gjeste të dëmtuarën — vajzën e 

tij të mitur R.K se do të ndodhë ndonjë e keqe, në atë mënyrë që me forcë hyn në dhomë të 

gjumit ku ka qenë duke qëndruar e dëmtuara, dhe të njëjtën e pasi që e sulmon fizikisht e kanos 

me fjalët: "kam me të mbyt krejt", me ç' rast tek e dëmtuara ka shkaktuar ndjenjën e frikës, 

ankthit dhe pasigurisë. 

 

 me çka e ka kryer veprën penale Kanosja nga neni 181 paragrafi 4, të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës Nr. 06/1-074 (KPRK-së). 

 

Andaj gjykata në kuptim të nenit 7, 8, 9, 38, 40,  43, 46, 47, 48, 248 par. 1 dhe 2, nenit 181 

paragrafi 4, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr. 06/1-074 (KPRK-së)  dhe nenin 365 

të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, të akuzuarin e: 

 

 

                                                                 GJYKON 

   

- për veprën penale, në dispozitivin I të aktgjykimit shqipton  dënim gjobe ne vlere prej 

500 (pesë qind) euro, ne te cilin dënim do te llogaritet edhe koha e kaluar ne paraburgim nga 

data 01.12.2019, deri me datën 18.12.2019, pjesa tjetër e mbetur prej 140 (njëqind e katër 

dhjetë) euro, do te paguhet ne afatin prej 15 dite nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

Në qoftë se i akuzuari nuk mund apo nuk dëshiron ta paguaj dënimin me gjobë, i njëjti do të 

zëvendësohet në dënim me burgim ashtu që një ditë burgim do të llogaritet me 20 euro të 

gjobës, gjithsej 7 (shtatë) ditë burg dhe dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashte) 

muaj. 

- për veprën penale në dispozitivin II të aktgjykimit shqipton dënimin me burgim në 

kohëzgjatje prej 12 (dymbëdhjetë) muaj. 

 

Në kuptim të nenit 76  të KPK-së. 

 

- Vërteton dënimin unik me burgim në kohëzgjatje prej 15 (pesëmbëdhjetë) muajve, i 

cili dënim nuk do të ekzekutohet në afat prej 2 (dy) viteve nga dita e plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale.   

                  

E dëmtuara:  R.K, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të 

rregullt juridiko-civil. 

 

I akuzuari, obligohet që të paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë në shumën 

prej 50 (pesëdhjetë) € në emër të paushallit gjyqësor si dhe shumën prej 30 (tridhjetë) euro në 

emër të kompensimit të viktimave të krimit, të gjitha këto obligohet që të i paguaj, në afat prej 

15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të 

dhunshëm. 

 

 

 

 

 

A r s y e t i m  
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Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar 

aktakuzë nën numrin PP/II.nr.2699-1/19 të datës 13.12.2019, kundër te akuzuarit Xh.K nga 

Prizreni, për shkak të veprës penale Dhuna në familje nga neni 248 par. 1 dhe 2 dhe veprës 

penale Kanosja nga neni 181 paragrafi 4, e lidhur me veprën penale dhuna ne familje nga neni 

248 para 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr. 06/1-074 (KPRK-së). 

 

Gjykata në ketë çështje penale, ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin fillestar, në 

prezencën e palëve është lexuar aktakuza nga prokurori, i njëjti ka bëre rikualifikimin e veprës 

penale, sa i përket dispozitivit të pikës nën II. të aktakuzës dhe atë sa i përket veprës së dytë 

“dhuna në familje nga neni 248, par.2” e cila si e tillë nuk duhet të qëndroj në këtë kualifikim, 

ndërsa si kualifikim juridik i veprës penale nën pikën II. të dispozitivit, duhet të qëndroj vetëm 

vepra penale “kanosje” nga neni 181 par.4 i KPRK-së. 

 

I pandehuri  pasi që e ka kuptuar aktakuzën është deklaruar: e ndiej veten fajtor për 

veprat penale me të cilat jam i ngarkuar nga ana e PSH-së. Më vie keq për çka ka ndodhur, sa i 

përket vajzës unë e kërkoj që ajo të kthehet në shtëpi, unë do të vazhdoj që të kujdesem për 

vajzën dhe do të kem qasje prindërore ndaj saj.  

 

Mbrojtësi i të pandehurit av. B.M deklaron: pranimi i fajësisë nga i mbrojturi im është 

bërë në mënyrë vullnetare pas sqarimit të pasojave dhe përfitimeve që rrjedhin nga pranimi 

vullnetar i fajësisë, andaj lusim gjykatën që këtë pranim të fajësisë t’a aprovojë. Lidhur me 

matjen e lartësisë së dënimit lusim gjykatën që të ketë parasysh rrethanat veçanërisht ato 

lehtësuese ku përveç pranimit vullnetar të fajësisë i mbrojturi im shpreh keq ardhje për rastin 

që ka ndodhur dhe shpreh gatishmëri që vajzën t’a kthej në shtëpi dhe në vazhdim ndaj saj të 

kujdeset si prind i mirë, ngase qëllimi i vetëm i tij është rritja sa më e mirë e vajzës së tij dhe e 

fëmijëve tjerë. Po ashtu, e lus gjykatën si rrethanë veçanërisht lehtësuese të merr faktin se i 

mbrojturi im është mbajtësi i familjes dhe nga të ardhurat që ai fiton kujdeset për të gjithë 

anëtarët e familjes duke përfshire këtu edhe të dëmtuarën, përkatësisht vajzën e tij, duke 

kërkuar  gjykatën që të mbrojturit  të tij ti shqiptohet një dënim të kushtëzuar. 

 

Prokurori i shtetit nuk e ka kundërshtuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, 

duke deklaruar,  se gjykata paraprakisht është siguruar që i njëjti të kuptoj natyrën dhe pasojat 

e pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë është bërë në mënyre vullnetare dhe i pandikuar, i njëjti 

është konsultuar mjaftueshëm me mbrojtësin e tij para se të deklarohet rreth pranimit të fajësisë 

dhe ky pranim gjen mbështetje edhe me provat me të cilat disponon PSH-ja, andaj duke marrë 

parasysh që pranimi i fajësisë është bërë konformë dispozitave të nenit 248 të KPPK-së, si të 

tillë nuk e kundërshtojmë, përkundrazi i propozoj gjykatës që këtë pranim t’a aprovoj. Me 

rastin e matjes së dënimit gjykata si rrethanë lehtësuese të ketë parasysh pranimin e fajësisë, 

pendimin dhe kërkim faljen e të pandehurit, ndërsa si rrethanë rënduese të ketë parasysh 

peshën e veprës penale, faktin se kemi të bëjmë me keq trajtim fizik ndaj viktimës së ndjeshme, 

vajzës së tij 16 vjeçare, e mbi të gjitha gjykata duhet të ketë parasysh që në këtë rast duhet të 

ketë parasysh si dhunë në familje, si vepër penale në rritje në vendin tonë si vepër me 

rrezikshmëri të lartë për jetën dhe trupin e viktimës. 

 

Mbrojtësja e viktimave e ka mbështetur në tërësi fjalët e prokurorit të Shtetit dhe nuk e 

kundërshtojmë pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit. 

 

Përfaqësuesja e palës së dëmtuar – nëna B.K, nuk e ka kundërshtuar pranimin e 

fajësisë, ne sikur që jemi kujdesur çdo herë për vajzën tonë do të vazhdojmë që edhe në të 

ardhmen të kujdesemi për të, unë kërkoj nga vajza që ajo të kthehet në shtëpi. 
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E dëmtuara, ka pranuar kërkim faljen nga babai,  ka kërkuar që të  kthehet në shtëpi, 

duke shtuar, se do të mundohem që të jem më e arsyeshme në sjelljet e mia dhe mos të vijmë si 

familje para situatave të tilla.  

 

Sa i përket gjendjes faktike  konsiderohet se ajo është vërtetuar plotësisht si në 

përshkrimin faktik të aktakuzës nën kushtet dhe rrethanat ligjore të pranimit të fajësisë. 

 

Gjykata gjendjen faktike e ka vërtetuar nga vetë pranimi i fajësisë nga i akuzuari, i cili 

në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuara fajësinë, andaj edhe gjykata nuk ka 

administruar provat. Gjykata sipas detyrës zyrtare ka gjetur se nuk ekziston ndonjë provë e pa 

pranueshme, po ashtu në tërësi është vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë për veprën penale e cila i vihet në barrë dhe ky pranim është bërë pa 

kushtëzim dhe vullnetarisht nga ana e tij, dhe se pranimi i fajësisë mbështetet në fakte dhe 

prova të çështjes që përmban aktakuza dhe se i akuzuari në këtë shqyrtim ka qenë i njoftuar me 

të gjitha provat materiale, të cilat i ka paraqitur përfaqësuesi i aktakuzës dhe të cilat asnjëherë 

nuk i ka kundërshtuar dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime 

faktike. 

 

Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprave penale të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe të gjykoj në bazë të 

ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata ka vlerësuar të 

gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 73 të KPK-së, të cilat ndikojnë 

në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar 

pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, qëndrimin e tij korrekt gjatë procesit gjyqësor, është 

mbajtës i familjes.  Si rrethana rënduese gjykata mori parasysh, pasi kemi te bëjmë me 

viktimën e ndjeshme. Pas këtyre gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar, do 

të arrihet efekti dhe qëllimi i tij dhe ky dënim i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në 

proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari 

dhe se shqiptimi i dënimit të tillë do të ndikojë që i akuzuari të përmbahet nga veprimet 

kundërligjore. 

 

Vendimi mbi udhëzimin juridik në kontest të rregullt juridiko - civil u mbështet në 

nenin 463 par.2 i KPPK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës dhe paushallin gjyqësor është marrë në kuptim 

të nenit 450 dhe 453 para.1 të KPPK-së. 

 

Vendimin për programin e kompensimit të viktimave të krimit është marrë në kuptim të 

nenit 39 pra.3 pika 1. të Ligjit me numër 05/L-036. 

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:281430, 23.12.2019 

  

G j y q t a r j a 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Arjeta Gashi 
 

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

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

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


