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Numri i lëndës: 2021:178933 

Datë: 10.09.2021 

Numri i dokumentit:     02160747 

 

P.nr.357/21 

                                                       NË EMËR TË POPULLIT  

 

   Gjykata Themelore Prizren – dega nē Suharekē, gjyqtari Robert Tunaj,  me sek. Juridike 

F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit B. E. K. nga Suhareka, për shkak të veprës 

penale  dhuna në familje nga neni 248  par. 1 dhe 2 të KP, duke vendosur sipas aktakuzes të PTH 

në Prizren PP.II.nr.1560-13/21 të dt. 30.08.2021, në seancën gjyqësore të mbajtur me 

dt.09.09.2021, në prezencë të PSH Elfete Purova, i akuzuarit, mbrojtësi av. B. K., përfaqësuesit 

të mbrojtës se viktimave  A. A., të dëmtuarave F. K. dhe L. K. ,   mori dhe publikisht shpalli  

ndërsa me datën 10.09.2021 përpiloi kētë:  

 

A K T GJ Y K I M 

    

 I akuzuari B. K., nga i ati E., e ëma Sh. e lindur  G., i lindur  me dt........., nga Suhareka,  

ka të kryer  6 vite të shkollës  fillore, i martuar, baba i 4  fëmijve, i gjendjes së mesme 

ekonomike, punëtor, shqiptar  shtetas i Republikës së  Kosovës, me numër personal ................ 

 

                                                ËSHTË   FAJTOR 

               

Se me dt. 12.08.2021 rreth orës  04,00 në Suharekë,  në Rrugën “Xh. K.”,  saktësisht në 

shtëpinë e përbashkët familjare, i pandehuri me qëllim të cenimit të dinjitetit  brenda  një 

mardhenje familjare,  u shkakton dhunë dhe keqtrajtim fizik e psikologjik të dëmtuarës  - 

bashkëshortes  së tij F. K. dhe  vajzës së tij të mitur  L. K., ashtu që i pandehuri  hynë në dhomën 

e gjumit të fëmijëve,  ku ishte duke fjetur  bashkëshortja e tij, duke e prekur të njëjtën dhe kur 

viktima kishte kërkuar nga i dyshuari që mos të preket mirëpo ta linte rehat  për  të fjetur i njëjti 

kishte filluar të bërtiste duke e goditur me shuplaka fytyrës,  fillimisht  bashkëshorten  e tij  - të 

dëmtuarën F. K. e më pas e kishte  goditur me shuplaka edhe të dëmtuarën e mitur  - vajzën  e 

tij L. K.,  e cila  në ato momente ishte zgjuar për ta   qetësuar situatën. 

 

  Me këto veprime ka kryer veprën penale  dhuna në familje nga neni 248  par. 1 dhe 2 të 

KP. 

 

Andaj gjykata ne kuptim të neneve 38,39,40,42,43,69,70 dhe 248 par. 1 dhe  2 te  KP, 

dhe nenit 365,450 dhe 463 te KPP te akuzuarin, e 

 

 

 

 

    GJ Y K O N  
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 Me dënim me  burg  në kohëzgjatje prej  6 muajsh. Në ketë dënim duhet ti llogaritet  

koha e qëndrimit në paraburgim nga dt. 12.08.2021  e deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi, 

por jo me shumë  se  koha e dënimit të shqiptuar dhe  

Dënim  me  gjobë në shumë 300 €, e cila do të ekzekutohet  në  afat prej  15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nëse gjoba nuk paguhet në afatin e dhëne  do te zëvendësohet 

me dënim me burg, duke llogaritur  për  20 € gjobë me një ditë burgim.   

 

Obligohet  i akuzuarit me shpenzimet e procedurēs, nē emēr të paushallit gjyqēsor 

shumën 20 € dhe takesen për kompenzim të viktimave të krimit  shumën me nga  30 €. 

 

Të dëmtuarat F. K. dhe L. K. që të dyja nga Suhareka Rr.”Xh. K.”  për realizimin e 

kërkesës  pasurore juridike udhëzohen në kontest të rregullt  civil. 

 

                                                           A r s y e t i m 

 

 PTH në Prizren me aktakuzën PP.II.nr.1560-13/21 të dt. 30.08.2021 ka akuzuar B. E. K. 

nga Suhareka, për shkak të veprës penale  dhuna në familje nga neni 248  par. 1 dhe 2 të KP, 

aktakuzën  të cilin gjate seancës gjyqësore  e ka përfaqësuar  PSH në Prizren Elfete  Purova, e  

cila në tersi ngel pran të dhënave si nē aktakuzë, i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas 

ligjit. 

Në shqyrtimin fillestar të mbajtur me dt.09.09.2021 i akuzuari , në prani të mbrojtësit av. 

B. K., ka pranuar në tërsi veprën penale që i vihet në barrë.  

 

Mbrojtësi av. B. K. deklaron se i akuzuari pranon fajësinë ,edhe unë si mbrojtës e 

mbështes  pranimin e fajësisë se dhëne  nga i mbrojturi im duke i propozuar  gjykatës  qe ta 

aprovon  ketë pranim  dhe me rastin e shqiptimit të dënimit  ti ketë parasysh rrethanat  lehtësuese,  

veçanërisht pranimin e fajësisë , pendimin e te njëjtit  për kryerjen e kësaj vepre  si dhe  

premtimin se nuk do te përsëris te njëjtën. 

 

E dëmtuara F.  K. në seancë ka deklaruar se ne cilësinë e palës se dëmtuar parashtroi 

kërkesës pasurore për dëmin lartësinë e se  cilës nuk mund ta përcaktoi. Gjithashtu  edhe  ne 

cilësinë e përfaqësuesit  ligjor për te dëmtuarën L.  K.  parashtroi  kërkesë pasurore  lartësinë e 

se cilës nuk mund të përcaktoi tani. 

 

Mbrojtësi i viktimave   A. A. në seancë ka deklaruar se nuk e kundërshtoi pranimin e 

fajësisë, mbështesim  kërkesën e te dëmtuarave  si dhe i propozojmë gjykatës  qe me rastin e  

shqiptimit te dënimit te ketë parasysh   rrethanat rënduese dhe lehtësuese. 

 

Prokurori i Shteti gjithashtu nuk ka kundërshtuar pranimin e fajësisë së dhënë nga i 

akuzuari ,pasi që është dhënë në prani të mbrojtjes ,i vetëdijshëm, vullnetar dhe në përputhje me 

provat. 

 

 Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.09.09.2021 dhe nē vetë pranimin nga 

ana e të akuzuarit në prani të mbrojtësit av. B. K., ka vërtetuar ketë gjendje faktike: 

 

Në tërsi është vërtetuar se me dt. 12.08.2021 rreth orës  04,00 në Suharekë,  në Rrugën 

“Gj. K.”,  saktësisht në shtëpinë e përbashkët familjare, i pandehuri me qëllim të cenimit të 

dinjitetit  brenda  një mardhënje familjare,  u shkakton dhunë dhe keqtrajtim fizik e psikologjik 

të dëmtuarës  - bashkëshortes  së tij F. K. dhe  vajzës së tij të mitur  L. K., ashtu që i pandehuri  
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hynë në dhomën e gjumit të fëmijëve,  ku ishte duke fjetur  bashkëshortja e tij, duke e prekur të 

njëjtën dhe kur viktima kishte kërkuar nga i dyshuari që mos të preket mirëpo ta linte rehat  për  

të fjetur i njëjti kishte filluar të bërtiste duke e goditur me shuplaka fytyrës,  fillimisht  

bashkëshorten  e tij  - të dëmtuarën F. K. e më pas e kishte  goditur me shuplaka edhe të 

dëmtuarën e mitur  - vajzën  e tij L. K.,  e cila  në ato momente ishte zgjuar për ta   qetësuar 

situatën.  

 

Ketë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i të akuzuarit  i cili në 

shqyrtim gjyqësor  vullnetarisht e ka pranuar fajsin. 

 

Gjykata  sipas  detyrës zyrtare në shkresat e lëndës  nuk ka gjetur  ndonjë provë të pa 

pranueshme dhe po ashtu  gjykata ka vërtetuar  se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, pranimi i fajit  nga ana e të akuzuarit është bërë vullnetarisht në shqyrtimin 

gjyqësor, ne prani të mbrojtësit të tij i udhëzuar paraprakisht për favoret dhe pasojat e pranimit 

të fajësisë , pranimi është mbështetur në prova dhe faktet  e çështjes që përmban aktakuza, siç 

janë:   raporti fillestar i incidentit 2021-GB-..., deklaratat e  të dëmtuarave  të dhëne në polici 

12.08.2021, foto dokumentacioni si dhe shkresat  tjera të cilat  gjinden në lëndë si prova materiale 

të paraqitura ndaj të akuzuarit nga  ana e PTH në Prizren. 

 

 Gjykata po ashtu  në tērsi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë është bërë në 

mënyrë vullnetare i vetëdijshëm dhe në përputhje me nenin 248  nga se nuk ekziston ndonjë  nga 

arsyet dhe kushtet për hedhjen e aktakuzës, apo pushimin e procedurës penale si dhe nenit 253 

të KPP. Dhe nga këto fakte  të cilat i përmban aktakuza, gjykata ka ardhur nē përfundim se me 

veprimin e të akuzuarit formohen të gjitha elementet  esenciale të veprës penale dhuna në 

familjare nga neni 248 par. 1 dhe 2 tē KP, vepra penale është kryer me veprim të kundërligjshëm, 

duke goditur me dashje të dëmtuarat me shuplaka në orët e vona ,në shtëpinë e tyre të përbashkët 

, kjo vepër është e sanksionuar me dënim me gjobë dhe burgim deri në tri vite ,por gjykata ka 

vendosur të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ia shqiptoi  dënimet siç është cek në aktgjykim, e 

bindur se edhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit i proklamuar me nenin 38 të KP në 

parandalimin e kryerësit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe rehabilitim e tij , 

parandalimin e personave tjerë në kryerjen e veprave penale, kompensimin e viktimave, ngritjen 

e moralit dhe detyrimit për respektim të ligjit. 

 

Gjykata gjatë marrjes së vendimit  mbi dënimin ka vlerësuar të gjitha rrethanat nē kuptim 

të nenit 69 dhe 70 të KP. 

 

Gjykata si rrethanë lehtësuese  pati parasysh se i akuzuari  ka patur qëndrimin korrekt 

ndaj gjykatës, pranimin nē tersi tē veprës  se kryer, është penduar pēr veprën e kryer,  ka shprehë 

keqardhje dhe kërkim falje të dëmtuarave në gjykatë ,kurse  rrethanë posaçërisht  rënduese nuk 

gjeti. 

 

Vendimi që të pandehurit i vazhdohet paraburgimi derisa aktgjykimi të merre formën e 

prerë por jo ma shumë se dënimi i shqiptuar u mor në përputhje me  nenit 367 par.3. dhe .6 lidhur 

me par. 7. dhe par.1.nënpar.1.1. të KPP-së. 

 

 Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarave në kontest civil për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike është marr në kuptim të nenit 463 par.2 të KPP-së pasi të dhënat në këtë 

procedurë nuk japin bazë të plotë për gjykim të plotë apo të pjesshëm të saj. 
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Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është marr në kuptim të nenit 450 të KPP-së. 

 

Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë kompensimin e viktimave të 

krimit  është marr konform nenit  39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit për kompensimin e viktimave 

të krimit. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2021:178933, 10.09.2021 

  

 

 

G j y q t a r i 

 

                                                                                            _______________ 

 

                                                                                               Robert Tunaj 

 

 

 

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

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

kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


