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Numri i lëndës: 2022:146686 

Datë: 11.10.2022 

Numri i dokumentit:     03513702 

 

 

P.nr.731/2022 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

                                                           

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

i vetëm gjykues Gani Kastrati, me bashkëpunëtorin profesional Durim Kërhanaj, në lëndën 

penale ndaj të akuzuarve: E. (E.) J. dhe S. (S.) J., që të dy nga fshati L....., Komuna Prizren, për 

shkak të veprës penale të sulmit në bashkëkryerje nga neni 184 par. 1, lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së, si dhe S. (S.) J. nga fshati .........., Komuna Prizren, për shkak të veprës penale kanosja 

nga neni 181 par. 2 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren - 

Departamenti i Përgjithshëm PP/II.nr.972-1/22 të datës 19.07.2022, pas mbajtjes së shqyrtimit 

fillestar, në praninë e Prokurorit të Shtetit Labinot Jetishi, të akuzuarve dhe mbrojtësit të 

akuzuarit S. J., av.B.Sh.,, më datë 26.09.2022, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më datë 

07.10.2022, përpiloi me shkrim këtë: 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

Të akuzuarit: 
 

E. J., nga i ati E. dhe e ëma ........., e lindur ........., e lindur me datë .........në Fshatin ........., 

Komuna Prizren, tani me banim në fshatin L....., Komuna Prizren, ka të kryer shkollën fillore, e 

martuar, amvise, e gjendjes së dobët ekonomike, boshnjake, shtetase e Republikës së Kosovës, 

me numër personal .......... 

 

S. J., nga i ati S. dhe e ëma ........., e lindur ........., i lindur me datë .........në Prizren, tani 

me banim në fshatin L....., Komuna Prizren, ka të kryer shkollën fillore, i martuar, baba i tre 

fëmijëve, punëtor sigurimi, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, me numër personal .......... 

 

S. J., nga i ati S. dhe e ëma E., e lindur ........., i lindur me datë .........në Prizren, tani me 

banim në fshatin L....., Komuna Prizren, ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, punëtor, i 

gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal 

.......... 
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JANË FAJTOR 

 

 

  - Të akuzuarit E. J. dhe S. J.: 
 

I. Se me datë 25.05.2022, rreth orës 01:21 minuta, në fshatin Lubihdë, Komuna Prizren, 

në shtëpi, me dashje përdorin forcën ndaj të dëmtuarës V.V.,  respektivisht bashkëshortes së 

djalit të tyre, në atë mënyrë që pasi e njëjta kishte ftuar në shtëpi të dashurin e saj në orët e vona 

të natës pa prezencën e burrit të saj, me të kuptuar këtë gjë, të pandehurit revoltohen dhe 

acarohen, fillimisht fillojnë t’i kërkojnë llogari të dëmtuarës se pse ka vepruar kështu dhe ta 

ofendojnë, e më pas e pandehura E. J. e kap dhe e tërheq për flokësh të njëjtën, kurse i pandehuri 

S. J. e godet me fshesë të pastrimit, por nuk i shkaktojnë lëndime trupore. 

 

  - Me këto veprime ka kryer veprën penale të sulmit në bashkëkryerje nga neni 184 par.1, 

lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). 

 

  - I akuzuari S. J.: 
 

  II. Se me datë, kohë dhe vend të njëjtë të përshkruar si në dispozitivin I./, me dashje dhe 

me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit, seriozisht e kanos me fjalë të dëmtuaren 

V.V., se do ta privoj nga jeta, në atë mënyrë që pasi e njëjta kishte ftuar në shtëpi të dashurin e 

saj në orët e vona të natës pa prezencën e burrit të saj, me të kuptuar këtë gjë, i pandehuri 

revoltohet dhe acarohet, fillimisht fillon t’i kërkojë llogari për veprimin e bërë dhe ta ofendoj, e 

më pas i drejtohet të dëmtuares me fjalët “ka me te vra nuk ka me prit të vi vëllau nga Sllovenia”, 

me të cilat veprime tek e njëjta ka shkaktuar frikë, ankth dhe pasiguri për jetën e saj. 

 

  - Me këto veprime ka kryer veprën penale kanosja nga neni 181 par. 2 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK). 

 

Andaj gjykata në kuptim të nenit 7, 17, 39, 46, 48, 69, 70, 71 të KPRK-së dhe nenit 365 

të KPPRK-së, shqipton: 

 

- Ndaj të akuzuarve E. J. dhe S. J.: 

 

 

DËNIM ME KUSHT 

  

 

Duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje nga tre (3) muaj secilit prej tyre, të 

cilët nuk do të ekzekutohen në afat prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, 

nëse të akuzuarit nuk kryejn vepër të re penale. 

 

- Si dhe ndaj të akuzuarit S. J.: 

 

 

 

 

 

 

 

DËNIM ME GJOBË 
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Në shumë prej njëqind e pesëdhjetë (150) euro gjobë, të cilën obligohet i akuzuari që ta 

paguaj brenda afatit prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Nëse dënimin e shqiptuar me gjobë i akuzuari nuk dëshiron apo nuk mund ta paguaj, 

atëherë gjykata në bazë të nenit 43 par. 3 të KPRK-së, dënimin me gjobë do ta zëvendësoj me 

dënim me burg në kohëzgjatje prej shtatë (7) ditësh. 

 

E dëmtuara V.V., nga fshati L..... Komuna Prizren për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

Obligohen të akuzuarit t’i paguajnë shpenzimet procedurale secili veç e veç dhe atë  në 

emër të paushallit gjyqësor në shumë prej njëzetë (20) Euro, si dhe në emër të Fondit për 

Mbrojtjen e Viktimave shumën prej tridhjetë (30) Euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, me datë 19.07.2022, 

pranë kësaj gjykate ka parashtruar aktakuzën me numër PP/II.nr.972-1/22 të datës 19.07.2022, 

ndaj të akuzuarve: E. (E.) J. dhe S. (S.) J., që të dy nga fshati L....., Komuna Prizren, për shkak 

të veprës penale të sulmit në bashkëkryerje nga neni 184 par. 1, lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 

si dhe S. (S.) J. nga fshati L....., Komuna Prizren, për shkak të veprës penale kanosja nga neni 

181 par. 2 të KPRK-së. 

 

Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale, me datë 26.09.2022, ka mbajtur seancën e 

shqyrtimit fillestar, në të cilën kanë qenë prezent Prokurori i Shtetit Labinot Jetishi, e akuzuara 

E. J., i akuzuari S. J. dhe mbrojtësi i tij av.B.Sh.,, si dhe i akuzuari S. J.. Duke vazhduar më tej, 

fillimisht është lexuar aktakuza nga ana e Prokurorit të Shtetit Labinot Jetishi, ndërsa më pas 

janë deklaruar të akuzuarit, të cilët kanë theksuar se  e kanë kuptuar në tërësi aktakuzën dhe 

veprat penale të cilat iu vihen në barrë, si dhe në tërësi i kanë kuptuar thëniet në aktakuzë. 

 

Pas kësaj janë ftuar të akuzuait se a e pranojnë fajësinë sipas pikave të aktakuzës, të cilve 

paraprakisht iu ka sqaruar natyra dhe pasojat e pranimit të fajësisë, sipas Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës. 

 

E akuzuara E. J. ka deklaruar se: e pranon vullnetarisht fajësinë, se të dëmtuarën e ka 

pasur nuse të djalit të saj, tani e njëjta është shkurorëzuar, deri te ky incident ka ardhur nga 

momenti i çastit në orët e vona të mesnatës, për shkak të veprimeve të rejës sime V., unë vetëm 

ia kam tërhequr vërejtjen se ka bërë gabim dhe veprimet e saj kanë qenë në afekt, është hera e 

parë që ka rënë ndesh me ligjin dhe kurrë më parë s’ka pasur problem, hera e parë dhe e paqëllimt, 

është amvise, nënë e tre fëmijëve, tani i ka nën mbikëqyrje edhe 4 vajza të mitura- fëmijë të të 

dëmtuarës dhe gjendja e tyre ekonomiko-materiale është shumë e rëndë dhe e varfër, premton se 

në të ardhmen kurrë nuk do të kryej veprime të tilla të kundërligjshme dhe e lutë gjykatën që t’i 

shqiptoj një dënim sa më të butë.  

 

I akuzuari S. J. ka deklaruar se: e pranon fajësinë vullnetarisht, se të dëmtuarën e ka 

pasur nuse të djalit të saj, tani e njëjta është shkurorëzuar, deri te ky incident ka ardhur nga 

momenti i çastit në orët e vona të mesnatës, për shkak të veprimeve të rejës sime V., unë vetëm 

ia kam tërhequr vërejtjen se ka bërë gabim dhe veprimet e saj kanë qenë në afekt, është hera e 

parë që ka rënë ndesh me ligjin dhe kurrë më parë s’ka pasur problem, hera e parë dhe e paqëllimt, 
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është baba i tre fëmijëve, tani i ka nën mbikëqyrje edhe 4 vajza të mitura- fëmijë të të dëmtuarës-

djalit të tij dhe gjendja e tyre ekonomiko-materiale është shumë e rëndë dhe e varfër, është 

mbajtës i vetëm i familjes, premton se në të ardhmen kurrë nuk do të kryej veprime të tilla të 

kundërligjshme dhe e lutë gjykatën që t’i shqiptoj një dënim sa më të butë. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit S. J. - avokat B.Sh.,, ka deklaruar se: pas konsultimeve të 

mjaftueshme me të mbrojturin e tij, i njëjti i ka kuptuar të gjitha pasojat dhe përfitimet e pranimit 

të fajësisë, i cili pranim përkon me provat në lëndë dhe vullnetarisht pa presion, është hera e parë 

që është ndeshur me ligjin, kjo familje është e njohur si një ndër familjet më të urta në anën ku 

jetojnë, ka fjalë të mira nga qytetarët, kërkon nga gjykata që t’i shqiptojë dënim sa më të butë 

duke pasur parasysh gjendjen e mjerueshme ekonomike, janë penduar për veprimet e veta në 

natën kritike dhe ato veprime ishin në gjendje afekti dhe premtojnë që në të ardhmen nuk do t’i 

përsëritin veprimet e tilla. 

 

I akuzuari S. J. ka deklaruar se: e pranon fajësinë vullnetarisht, të dëmtuarën e ka pasur 

kunatë-grua të vëllait të tij, tani e njëjta është shkurorëzuar, deri te ky incident ka ardhur nga 

momenti i çastit në orët e vona të mesnatës, për shkak të veprimeve të rejës sime V., unë vetëm 

ia kam tërhequr vërejtjen se ka bërë gabim dhe veprimet e saj kanë qenë në afekt, është hera e 

parë që ka rënë ndesh me ligjin dhe kurrë më parë s’ka pasur problem, hera e parë dhe e paqëllimt, 

është baba i tre fëmijëve, tani i ka nën mbikëqyrje edhe 4 vajza të mitura- fëmijë të të dëmtuarës-

vëllait të tij dhe gjendja e tyre ekonomiko-materiale është shumë e rëndë dhe e varfër, është i 

papunë dhe mbajtës i vetëm i familjes, premton se në të ardhmen kurrë nuk do të kryej veprime 

të tilla të kundërligjshme dhe e lutë gjykatën që t’i shqiptoj një dënim sa më të butë. 

 

Rreth pranimit të fajësisë nga të akuzuarit, Prokurori i Shtetit ka deklaruar se nuk e 

kundërshton pranimin e fajësisë, pasi që të njëjtit pranimin e fajësisë sa i përket veprave penale 

e kanë bërë vullnetarisht, konform nenit 248 të KPP-së. 

  

Andaj, pasi që të pandehurit vullnetarisht e kanë pranuar fajësinë, gjykata nuk është 

lëshuar në administrimin e provave të cilat janë pjesë e shkresave të lëndës, duke shkuar direkt 

në shqiptimin e dënimit. 

 

Gjykata në shqyrtimin fillestar, nga provat materiale në shkresat e lëndës, si dhe nga 

pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarve, ka vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, nga e cila rrjedh se në veprimet e të akuzuarve E. J. dhe S. J., qëndrojnë të gjitha 

elementet e veprës penale të sulmit në bashkëkryerje nga neni 184 par. 1, lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së, si dhe nga veprimet e të akuzuarit S. J., qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale 

kanosja nga neni 181 par. 2 të KPRK-së. 

 

Gjendjen e këtillë faktike Gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i fajësisë nga të 

akuzuarit E. J., S. J. dhe S. J., të cilët në shqyrtimin fillestar vullnetarisht e kanë pranuar fajësinë, 

andaj edhe nuk i ka administruar provat që gjenden në shkresa të lëndës. Ndërsa, duke vepruar 

sipas detyrës zyrtare, Gjykata nuk ka gjetur se ekziston ndonjë provë e pa pranueshme, pastaj në 

kuptim të nenit 248 të KPPRK-së, në tërësi është vërtetuar se të akuzuarit e kanë kuptuar natyrën 

dhe pasojat e pranimit të fajësisë për veprat penale që i vihen në barrë secilit prej tyre dhe se ky 

pranim është bërë pa kushtëzim dhe vullnetarisht nga ana e tyre, se pranimi i fajësisë mbështetet 

në faktet dhe provat e çështjes që i përmbanë aktakuza dhe se të akuzuarit prej fillimit të 

procedurës kanë qenë të njoftuar me të gjitha provat materiale që i ka paraqitur Prokurori i Shtetit 

me aktakuzë. Andaj, nga të cekurat më lartë, Gjykata ka ardhur në përfundim se në veprimet e 

të akuzuarve formohen të gjitha elementet e ekzistimit të veprave penale të përshkruara si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarit t’i shpall fajtor dhe t’i 

gjykoj në bazë të ligjit, duke iu vërtetuar paraprakisht përgjegjësinë e tyre penale juridike. 
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  Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara në nenin 69 të KPRK-së, të cilat ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, ku prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar  

pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve Emira J., S. J. dhe S. J., se është hera e parë që kanë 

rënë ndesh me ligjin, se e kanë gjendjen e dobët ekonomike, qëndrimin e tyre korrekt gjatë 

procesit gjyqësor, premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejnë vepër tjetër penale, ndërsa si 

rrethanë rënduese është marrë natyra dhe lloji i veprës penale, prandaj gjykata ka ardhur në 

përfundim se me dënimin e shqiptuar, do të arrihet efekti dhe qëllimi i këtij dënimi, i cili sipas 

bindjes së gjykatës është në proporcion me veprat penale të kryer nga të akuzuarit dhe me 

rrethanat personale të cilat i posedojnë të akuzuarit dhe se shqiptimi i dënimit të tillë do të ndikojë 

që të akuzuarit të përmbahen nga veprimet kundërligjore. 

Vendimi për udhëzimin e të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore-juridike në 

kontest civil, është marrë konform nenit 463 par. 2 të KPPRK-së.  

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale është marrë në kuptim të nenit 450 dhe 453 

par. 1 të KPPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë në kuptim të nenit 39 par. 

3, pika 1 të Ligjit nr.05/L-036. 

 

Nga të cekurat si më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2022:146686, 07.10.2022 

  

 

 

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Gani  Kastrati 

 

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. 


