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                                                                                                  P.nr.15/21 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NЁ LIPJAN, nё përbërje prej 

gjyqtarit të vetëm gjykues Avdirrahman Gashi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Nexhmije 

Ahmeti, duke vendosur nё çёshtjen penale, ndaj tё pandehurave V. A. nga fsh. G.i E. K.Shtime, 

Sh. R. nga fsh. G. K.L., të cilat i akuzon PTH në Prishtinë, me aktakuzën saj PP.II.nr.4288/20 tё 

dt.15.01.2021, pёr shkak tё veprës penale, secila veq e veç Dhuna në familje nga neni 248 par.1 

të KPRK-së, në shqyrtimin fillestar, jo publik të mbajtur me datën 06.05.2022, në prani të 

prokurorit Besnik Jakupi, të pandehurave, në të njejtën ditë merr dhe publikisht shpalli këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 Kundër të pandehurave: 

1.V. A. e lindur me dt. data e lindjes..., me vendbanim  në fsh.G. i E. K.Shtime, e martuar, 

me gjendje të mirë ekonomike, me nr.personal numri..., shqipëtae, shtetase e R. së Kosovës, më 

parë e padënuar, mbrohet në liri. 

2.Sh. R., e bija e R. , e lindur me dt. data e lindjes..., me vendbanim në fshatin G., rr.”K. 

R.” , Lipjan, e martuar , me gjendje të mirë ekonomike, me nr personal numri..., sdhqiptare, 

shtetase e Republikes së Kosovës. 

 

 

 J A N Ë   F A J T O R E 

 

 Sepse:  

 Të pandehurat V.A. dhe Sh. R. me dt. 15.09.2020, në fsh.G., Lipjan, konkretisht në 

shtëpin e prinderve të tyre, e pandehura e parë V.A. gjatë qëndrimit si mysafire tek familjaret e 

saj ishte fjalosur me nënën dhe motren- të pandehuren Sh., lidhur me disa mosmarreveshje të më 

hershme, ashtu që gjatë fjalosjes ka ardhur deri tek shtyerja mes tgë pandehurave me duar si dhe 

tërherqja për flok, deri sa ka ndërhyrë nena e tyre dhe i ka ndarë.  

Me këtë secila veq e veq kanë kryer vepren penale Dhuna në familje nga neni 248 par.1 

të KPRK-së  

Andaj gjykata në baze të neneve, 1, 2, 4, 6, 7, 17, 21, 39, 46, 47, 48, 49, 50,  69 dhe nenit 

248 par.1  të KPRK-së, si dhe nenin 365 të KPPK-së, të pandehurat i gjykon me, 

 

  

DЁNIM  ME  KUSHT   
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Te pandehurën e parë V. A., me dënim me gjobë në shumë prej 200.-€ dhe me burgim në 

kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj, të cilat dënime nuk do të ekzekutohen, nëse e pandehura në afat 

prej 2 (dy) vite  nuk kryen vepër tjetër penale. 

Te pandehurën e dytë  Sh.R., me dënim me gjobë në shumë prej 200.-€ dhe me burgim 

në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj, të cilat dënime nuk do të ekzekutohen, nëse e pandehura në afat 

prej 1 (një) viie  nuk kryen vepër tjetër penale. 

DETYROHEN të pandehurat që në emër të paushallit gjyqёsor ti paguajnë secila veq e 

veq  shumёn prej 20.-€, si dhe shumën prej 30.-€, nё Fondin e Mbrojtjёs sё Viktimave të Krimit, 

këto në afat prej 15 dite pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit,  nën kërcënimin e përmbarimit të 

dhunshëm.  

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, me aktakuzën e saj, PP.II.nr.4288/20 tё 

dt.15.01.2021, i ka  akuzuar te pandehurat V.A. nga fsh. G. i E.K. Shtime dhe Sh. R. nga fsh. G. 

K. Lipjan, pёr shkak tё veprës penale, secila veq e veq Dhuna në familje nga neni 248 par.1 të 

KPRK-së. 

Në shqyrtimin fillestar Prokurori i shtetit është pajtuar me pranimin e fajësisë nga ana e 

të pandehurave deklaron: Se është pajtuar me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurave sepse 

ky pranim ka mbështetje në shkresar e lëndës si dhe bazë ligjore në nenin 248 të KPPK-së, andaj 

i ka propozuar që gjykatës që të njejtat ti  shpalli fajtore dhe ti dënoi sipas ligjit. 

Në shqyrtimin fillestar e pandehura e parë ka deklaruar  se e pranonë fajësinë për vepren 

penale e cila i vihet në barrë dhe pasi që e pandehura e ka një vajzë të vogël me aftësi të kufizuar 

dhe familja e saj nuk e don dhe për këtë do ta kërkonë hisen e saj mirëpo ka kërkuar falje për atë 

që ka ndodhur.   

E pandehura e dytë në seancën fillestare ka dekalruar se ndjenë keqëardhje për këtë 

mosmarrveshje që ka ndodhur  dhe shpreson që në të ardhmen nuk do përsëritet kjo sjellje kurrë. 

Gjyqtari i vetëm gjykues pasi është bindur se të pandehurat e kanë kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë, ky pranim i fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare, pranimi i 

fajësisë mbështetet në faktet e qështjes që i përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk është e 

përfshirë në shkelje të qarta ligjore e as gabime faktike, konformë nenit 248 të KPPK-së, e pranoi 

pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurave  për veprën penale per te cilat akuzohen. 

Me rastin e vendosjes së llojit dhe lartësisë së dënimit pёr tё pandehurën e parë, gjykata 

i pati parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe ato rёnduese konform nenit 69 tё KPRK-sё, 

ashtu që prej rrethanave lehtësuese, gjykata vlerësoi rrethanat para kryerjes se veprës penale pra, 

faktin se e njëjta për herë të parë kan֝ë renë ndesh me ligjin, sjelljen pas kryerjes së veprës penale, 

pra faktin se e njëjta është penduar per vepren penale dhe i ka premtuar gjykates se në të ardhmen 

nuk do te përserit sjellje te tilla,  rrethanat personale, pra faktin se e pandehura e parë është nënë, 

kujdeset për vajzen e saj të vogël e cila është me aftësi të kufizuar,  e veqanërisht pranimin e 

fajësisë, ndërsa si rrethana rënduese gjykata vlerësoi, shkallën e përgjegjësisë penale të 

t’pandehures, pra faktin se e njëjta në kohën e kryerjes se veprës penale ka  qenë të aftë ti kuptojë 

sjelljet dhe veprimet e veta inkriminuese  dhe duke marrë për bazë  shkallën e rrezikshmërisë 

shoqërore të veprës penale, të njëjtes i shqiptoi  dënimin e paraparë si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, duke qenë i bindur se me një dënim të  tillë do të arrihet qëllimi i dënimit me kusht 

konform nenit 38 dhe 47 të KPRK-së.   

Me rastin e vendosjes së llojit dhe lartësisë së dënimit pёr tё pandehurën e dytë, gjykata 

i pati parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe ato rёnduese konform nenit 69 tё KPRK-sё, 

ashtu që prej rrethanave lehtësuese, gjykata vlerësoi rrethanat para kryerjes se veprës penale pra, 

faktin se e njëjta për herë të parë kan֝ë renë ndesh me ligjin, sjelljen pas kryerjes së veprës penale, 

pra faktin se e njëjta është penduar per vepren penale dhe i ka premtuar gjykates se në të ardhmen 
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nuk do te përserit sjellje te tilla,  rrethanat personale, pra faktin se e pandehura është e moshës 

se re dhe len për të kuptuarv se në të ardhmen do të bëhet antare e ddobishme e shoqërisë, e 

veqanërisht pranimin e fajësisë, ndërsa si rrethana rënduese gjykata vlerësoi, shkallën e 

përgjegjësisë penale të t’pandehures, pra faktin se e njëjta në kohën e kryerjes se veprës penale 

ka  qenë të aftë ti kuptojë sjelljet dhe veprimet e veta inkriminuese  dhe duke marrë për bazë  

shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale, të njëjtes i shqiptoi  dënimin e paraparë si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke qenë i bindur se me një dënim të  tillë do të arrihet qëllimi 

i dënimit me kusht konform nenit 38 dhe 47 të KPRK-së.   

Vendimi për shpenzimet e procedures u bazua në nenin 450 par. 1 dhe 2 pika 1 dhe 6 të 

KPPK-së, për paushall gjyqësor shuma prej 20.-€ ne bazë te ndërlikushmërisë se rastit, ndërsa 

shuma prej 30.-€, u bazua në nenin 39 të Ligjit për Mbrojtjen e Viktimave të Krimit. 

          Nga arsyet e cekura më lartë  u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.      

         GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINЁ-DEGA NË LIPJAN.  

         P.nr.15/21 dt.10.05.2022. 

 

         Sekretarja juridike                                GJYQTARI         

         Nexhmije Ahmeti                                                                      Avdirrahman Gashi 

 

          UDHЁZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi  është e lejuar ankesa, në afat prej 15 dite 

nga dita e dorëzimit të të njëjtit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


