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Numri i lëndës: 2021:109602 

Datë: 06.08.2021 

Numri i dokumentit:     02067973 

P.nr.606/2021  

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, përmes 

gjyqtares së vetme gjykuse Vjollca Buzhala, me sekretaren juridike Drita Gërmizaj,  në lëndën 

penale ndaj te akuzuarit B.G., nga Prizreni Rr ” ........... ”  nr....., për shkak të veprës penale dhuna 

në familje nga neni 248 par.1 të KPRK-së,  dhe të akuzuarit E.G., nga Prizreni Rr” ...........”  

nr....., për shkak të veprës penale dhuna në familje nga neni 248 par.1 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, 

PP/II.nr.923-1/2021 të dt.02.06.2021, të cilën e përfaqëson prokurori Naim Gashi, pas mbajtjes 

së shqyrtimit fillestar dhe publik  me datën 13.07.2021, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me 

datën. 06.08.2021, e përpilojë këtë: 

 

 A K T GJ Y K I  

Të pandehurit  :      

 

1. B.G., nga i ati ........... dhe e ëma ........... e lindur ..........., i lind. me ..........., ne Prizren, 

ku edhe jeton në rrugën  “ ...........” nr ....., i martuar, i pa shkolluar, punëtor, i gjendjes se dobët 

ekonomike, me kombësi Rom, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

2. E.G., nga i ati, ...........  e ëma ........... e lindur ..........., i lindur me ........... në Prizren, 

ku edhe jeton në Rr” ........... “ nr....., beqarë,  ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i gjendjes së 

dobët ekonomike,  me kombësi Rom, shtetas i Rep. së Kosovës.  

 

    JANË FAJTOR  

I pandehuri B.G.,  

 

 I. Se me datën 22.04.2021 rreth orës 22:20, në Prizren, në rrugën “...........” nr. 14,  

saktësisht në shtëpinë e tyre familjare, me dashje kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik ndaj të 

dëmtuarit respektivisht nipit të tij E.G., brenda një marrëdhënie familjare, në atë mënyrë, në 

momentin kur i pandehuri respektivisht i dëmtuari E.G., , pas një mosmarrëveshje paraprake pasi 

që i thotë se “mi ke vjedhë dorezat”, i pandehuri B.G., e keqtrajton fizikisht nipin e tij duke e 

goditur me shuplakë në fytyrë, aty ndërhynë e ëma Q.G., ku edhe ndërprenë keqtrajtimin fizik 

në mes tyre, me të cilat veprime të dëmtuarit nuk i ka shkaktuar lëndime trupore, te i njëjti ka 

shkaktuar ndjenjën e shqetësimit personal. 
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-Me çka ka kryer veprën penale dhuna në familje nga neni  248  par. 1  të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës. 

 

 I pandehuri E.G.,  

 

 II. Se me datë, kohë dhe vende të njëjtë të përshkruar si në dispozitivin I të Aktakuzës, 

me dashje kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik brenda një marrëdhënje familjare, ndaj të 

pandehurit respektivisht të dëmtuarit, dajës së tij B.G., në atë mënyrë pas një mosmarrëveshje 

paraprake të përshkruar si në dispozitivin I, të Aktakuzës pasi që i pandehuri B.G., e keqtrajton 

fizikisht nipin e tij E.G., edhe i pandehuri E.G., e keqtrajton fizikisht dajën e tij B.G., duke e 

goditë me shuplakë në fytyrë, me atë raste ndërhynë Q.G., dhe e ndërprenë keqtrajtimin fizik në 

mes tyre,  me të cilat veprime të dëmtuarit nuk i ka shkaktuar lëndime të dukshme trupore, por 

ka shkaktuar ndjenjën e shqetësimit.  

 

-Me çka ka kryer veprën penale dhuna në familje nga neni  248  par. 1 të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës. 

 

         Andaj ,gjyqtari i vetëm, në bazë te neneve 4,7,8,9,10,38,40,43,46,47,48,49,69,70,71,72 

dhe 314.1 të KPRK-së dhe neneve 248 dhe 365 të KPPK-së, te pandehurit i : 

 

                    GJYKON 

 

-Ashtu që te pandehurit B.G., për veprën penale si në dispozitivin nën I të aktakuzës i 

shqipton dënimin me gjobë në shumën prej 150  ( njëqindepesdhjet) €, , të cilin shumë të 

dënimit me gjobë, të cillën dënim i akuzuari është i obliguar ta paguajë  në afat prej 15 ditë pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe. 

 

DËNIM ME KUSHT 

 

Duke ia vërtetuar dënimin me  burgim  në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet  nëse i akuzuari brenda afatit të verifikimit prej 1 (një) viti nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale. 

 

- të pandehurit E.G., për veprën penale si në dispozitivin nën II të aktakuzës i shqipton 

dënimin me gjobë në shumën prej 150  ( njëqindepesdhjet) €, për veprën penale si në 

dispozitivin nën I tëaktakuzës, të cilin shumë të dënimit me gjobë, të cillën dënim i akuzuari 

është i obliguar ta paguajë  në afat prej 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe. 

 

DËNIM ME KUSHT 

 

Duke ia vërtetuar dënimin me  burgim  në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet  nëse i akuzuari brenda afatit të verifikimit prej 1 (një) viti nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale. 
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Nëse të akuzuarit nuk mund apo nuk dëshirojn ta paguaj gjobën, atëherë gjykata konform 

nenit 43 parag. 3 të KPRK-së, dënimin me gjobë, do t’ia zëvendësoj me dënimin me burgim, 

ashtu që për çdo 20 euro llogaritet 1(një) ditë burgim, gjithsej 7 ditë burgim. 

 

Obligohen te pandehurit qe ne mënyre solidare ti paguajnë shpenzimet e procedurës 

penale , ne emër te   të paushallit gjyqësor te paguajnë secili  veç e veç shumen  me nga 20 euro, 

ne afat prej 15 ditëve, nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë .  

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore ne Prizren - Deparatamenti i Përgjithshëm,  i ka paraqitur kësaj 

gjykate  aktakuzën PP/II.nr.923-1/2021 të dt.02.06.2021,  ndaj te pandehurve B.G., nga Prizreni 

dhe të akuzuarit E.G., që të dy nga Prizreni, për shkak të veprës penale dhuna në familje nga neni 

248 par.1 të KPRK-së. 

  

Pas pranimit të shkresave të lëndës, gjyqtarja e vetme gjykuese me datën 13.07.2021 ka 

caktuar shqyrtimin fillestar, ku të akuzuarit pas udhëzimeve lidhur me të drejtat të cilat u takojnë 

sipas ligjit, pasi që kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, e kanë pranuar fajësinë 

që u ngarkohet me aktakuzë. 

 

 I akuzuari B.K.,  ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale me të cilën akuzohet 

sipas dispozitivit të aktakuzës, dhe  ka shtuar se kërkoj nga gjykata të më shqiptoj një dënim më 

të butë, ndihem tejet i penduar për veprimin e bërë, është hera e parë që kamë rënë ndesh me 

ligjin, ka qenë një zenkë e momentit, punon në eko-regjion, diten kritike posa kishte ardhur nga 

puna ka vërejtur se kishte një zënk për do dorza në mes nënës së tij dhe nipit E.G.,  i cili kishte 

menduar se ai ia kishte marrur dorëzat, për një moment e ka shtyrë nënën e tij kështu që ka 

ndërhy dhe e ka goditur me shuplak në fytyrë, ka garantuar se në të ardhmen asnjëherë nuk do 

të kryej veprime të tilla apo të ngjashme. 

 

 I akuzuari E.G., ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale me të cilën akuzohet 

sipas dispozitivit të aktakuzës, dhe  ka shtuar se kërkoj nga gjykata të më shqiptoj një dënim më 

të butë, ndihem tejet i penduar për veprimin e bërë, është hera e parë që kamë rënë ndesh me 

ligjin, ka qenë një zenkë e momentit,  diten kritike kur  kishte ardhur daja i tij B.......i nda puna 

duke menduar se ia kishte marrur dorëzat e ka goditur me shuplak në fytyrë, , i njëjti ka theksuar 

se B.......in e ka dajë, ai i ka rritur por ka ndodhur pa menduar fare  dhe ka garantuar se në të 

ardhmen asnjëherë nuk do të kryej veprime të tilla apo të ngjashme. 

 

Prokurori i Shtetit në fjalën e vet ka theksuar se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë 

dhe se konsideron se pranimi fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare, ku të akuzuarit 

paraprakisht janë udhëzuar nga gjyqtari gjykues për pasojat e pranimit të fajësisë.  

 

Në shqyrtimin fillestar, gjykata, pas dëgjimit të palëve, ka marrë aktvendim me të cilin e 

ka pranuar pranimin e fajësisë, nga se ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për 

një gjë të tillë, në këtë aspekt, i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

se pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, se pranimi i fajësisë mbështetet në 

faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore 

ose gabime faktike.  

 

 

 



 Numri i lëndës: 2021:109602 
 Datë: 06.08.2021 
 Numri i dokumentit: 02067973 
 

4 (5)  

   
20
21
:1
09
60
3 

 

Gjykata nga pranimi i fajësisë nga ana e te akuzuarit dhe provave materiale ne shkresat e 

lendes ka ve vërtetuar këtë gjendje faktike:  

 

I pandehuri B.K.,  : me datën 22.04.2021 rreth orës 22:20, në Prizren, në rrugën “Atë 

Gjergj Fishta” nr. 14,  saktësisht në shtëpinë e tyre familjare, me dashje kryen dhunën ose 

keqtrajtimin fizik ndaj të dëmtuarit respektivisht nipit të tij E.G., ,  brenda një marrëdhënie 

familjare, në atë mënyrë, në momentin kur i pandehuri respektivisht i dëmtuari E.G., , pas një 

mosmarrëveshje paraprake pasi që i thotë se “mi ke vjedhë dorezat”, i pandehuri B.K.,  e 

keqtrajton fizikisht nipin e tij duke e goditur me shuplakë në fytyrë, aty ndërhynë e ëma Q.G., 

Gashi ku edhe ndërprenë keqtrajtimin fizik në mes tyre, me të cilat veprime të dëmtuarit nuk i 

ka shkaktuar lëndime trupore, te i njëjti ka shkaktuar ndjenjën e shqetësimit personal ndërsa I 

pandehuri E.G.,  :me datë, kohë dhe vende të njëjtë të përshkruar si në dispozitivin I të 

Aktakuzës, me dashje kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik brenda një marrëdhënje familjare, 

ndaj të pandehurit respektivisht të dëmtuarit, dajës së tij B.K., , në atë mënyrë pas një 

mosmarrëveshje paraprake të përshkruar si në dispozitivin I, të Aktakuzës pasi që i pandehuri 

B.K.,  e keqtrajton fizikisht nipin e tij E.G., , edhe i pandehuri E.G.,  e keqtrajton fizikisht dajën 

e tij B.K.,  duke e goditë me shuplakë në fytyrë, me atë raste ndërhynë Q.G., Gashi dhe e 

ndërprenë keqtrajtimin fizik në mes tyre,  me të cilat veprime të dëmtuarit nuk i ka shkaktuar 

lëndime të dukshme trupore, por ka shkaktuar ndjenjën e shqetësimit. 

  
Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarve të cilit në shqyrtimin fillestar vullnetarisht e kanë pranuar fajësinë, për shkak së cilës 

gjykata fare nuk ka administruar provat.  

 

Në bazë të cekurave më lartë, gjykata ka vërtetuar se në veprimet e të akuzuarve, 

formohen elementet e veprës penale dhuna në familje nga neni 248 par.1 të KPRK-së, për të 

cilën janë edhe penalisht përgjegjës, andaj janë  shpallur fajtor dhe dënuar sipas ligjit duke u 

shqiptuar dënim me gjobë në shumën me nga 150 (njëqindepesdhjet)  euro, si dhe dënimin me 

kusht. 

 

Duke u bazuar në nenin 69 dhe 70 të KPRK-së, gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit 

pati parasysh të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, 

pasi qe rrethana renduese nuk pati, si rrethana lehtësuese për të akuzuarit gjykata pati parasysh 

sidomos faktin se të njëjtit e kanë pranuar fajësinë, janë të penduar thellë për veprën e kryer, janë 

familjarë në mes tyre, ka qenë një zënkë e momentit dhe kanë premtuar se në të ardhmen nuk do 

ti përsërisin veprimet e tilla inkriminuese apo të ngjashme.  

 

Sipas bindjes së gjykatës, dënimi ndaj të akuzuarve, duke i marrë për bazë rrethanat e 

përmendura më lartë, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën 

e përgjegjësisë së të akuzuarit.  
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Gjykata, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit, 

nga neni 38 të KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave 

penale në të ardhmen dhe të bëj rehabilitimin e tij, të parandalojë personat tjerë nga kryerja e 

veprave penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcim 

detyrimin për respektimin e ligjit.  

 

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

kontest të rregullt civil është marrë në pajtim me nenin 463. par. 1. dhe 2. të KPPRK-së. 

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale u mor në kuptim të nenit 453 të KPPRK-

së. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit u mor në kuptim të nenit 39 par.3 pika 

1 të Ligjit nr.05/L-036 

 

Si u cek më lartë, u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2021:109602, 06.08.2021 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Vjollca  Buzhala 

 

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. 


	A r s y e t i m

