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Numri i lëndës: 2019:140399 

Datë: 30.01.2020 

Numri i dokumentit:     00795833 

 

P.nr.2158/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, me 

gjyqtaren e vetme gjykuese Fatime Dërmaku, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores Ajshe Basha 

Spahiu, në çështjen penale, kundër të pandehurve L.K. dhe F.K. që të dy nga Prishtinë, për shkak 

të veprës penale secili veç e veç Sulmi nga neni 184 par.1 lidhur me veprën penale Dhuna në 

familje nga neni 248 par.2 të KPRK-ës, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, 

Departamenti i Përgjithshëm, PP.II.nr.2531/19 të datës 28.06.2019, të cilën e përfaqësonte 

prokurorja e shtetit Fikrije Sylejmani, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik, më datën 

20.01.2020 mori dhe publikisht shpalli në njëjtën ditë, ndërsa e përpiloi me dt 29.01.2020,  këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

Ndaj të pandehurve: 

 

I. L.K. i biri i G. dhe nënës S. e vajzërisë B., i lindur me .........., në Gjakovë, me vendbanim në 

...................., me numër personal ...................., me numër telefonit ................., ka të kryer 

shkollën e mesëm, i martuar, i punësuar , i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës.   

 

II. F.K., e bija e A. dhe nënës H., e vajzërisë B., e lindur me ............., në R. Komuna e Kaçanikut, 

tani me vendbanim në ..........................., me numër personal 1230361360, me numër telefonit 

..................., ka të kryer shkollën e mesëm, e martuar, e pa punë, i gjendjes së mesme ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.   

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse, më datë 17.04.2019, rreth orës 23:00, në rrugën “Fehmi Agani”, në Prishtinës, të 

pandehurit të cilët kanë bashkëjetuar, pas një mosmarrëveshje mes veti lidhur me xhelozinë në 

mes tyre, e pandehura F.K. me dashje e ka keqtrajtuar fizikisht, duke e sulmuar dhe goditur me 

shuplakë në fytyrë dhe në këtë mënyrë e ka cenuar dinjitetin e tij, derisa edhe i pandehuri L.K. 

me veprimet e tij e ka keqtrajtuar fizikisht në atë mënyrë që e ka sulmuar dhe e ka goditur me 

shuplakë në fytyrë-, 

 

- me këtë secili veç e veç ka kryer veprën penale Sulmi nga neni 184 par.1 të KPRK-ës, lidhur 

me veprën penale Dhuna në familje nga neni 248 par.2 të KPRK-ës. 
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Andaj, gjykata, në bazë të dispozitës së lartcekur ligjore dhe neneve 4, 38, 46, 48, 49, 69, 70, 71 

dhe 72 të KPRK, si dhe nenit 248 dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale, të pandehurve 

L.K. dhe F.K. i shqipton: 

 

GJYKIM ME KUSHT 

 

I. Ashtu që të pandehurve: L.K. dhe F.K., i caktohet dënimi me burg në kohëzgjatje prej 6 

(gjashtë) muaj, të cilin dënim të pandehurit nuk do ta mbajnë, nëse në afat prej 1 (një) viti nga 

dita kur aktgjykimi të merr formë të prerë, nuk kryejnë ndonjë vepër tjetër penale.  

 

II. Urdhërohet Shërbimi Sprovues që të verifikon zbatimin e këtij aktgjykimi, dhe të njoftoj 

gjykatën lidhur me zbatimin e dënimit plotësues si në pikën I të këtij aktgjykimi. 

 

III. Të pandehurit: L.K. dhe F.K., detyrohen që secili veç e evç, që konform nenit 3 par.3.1 të 

Ligjit për kompensimin e viktimave të paguajnë shumën prej 30 (tridhjetë) Euro, për Fondin e 

viktimave. 

 

IV. Detyrohen të akuzuarit që t’i paguajën shpenzimet e procedurës penale në mënyrë solidare 

dhe atë në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 30 €, sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës 

në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë. 

A r s y e t i m i 

 

1. Ecuria e procedurës penale 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, PP.II.nr.2531/19 të datës 

28.06.2019, ka ngritur aktakuzën ndaj të pandehurve L.K. dhe F.K., nga Prishtina për shkak të 

veprës penale secili veç e veç ka kryer veprën penale Sulmi nga neni 184 par.1 të KPRK-ës, 

lidhur me veprën penale Dhuna në familje nga neni 248 par.2 të KPRK-ës 

 

Pas pranimit të aktakuzës, Gjykata, e ka caktuar shqyrtimin fillestar për datën 20.01.2020, ku 

është lexuar aktakuza nga ana e prokurorit së shtetit dhe pas leximit të aktakuzës, i pandehuri 

L.K. ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën dhe veprën penale për të cilën akuzohet duke shtuar 

se: e pranon fajësinë për kryerjen e kësaj vepre penale, ka ndodh aty për aty, për shkak situatës 

tendencioze, nuk ka qenë me paramendim, prej se ka ndodhur rasti vetëm një ditë ka ndodh që 

qëndrojnë larg njëri tjetrit, tani janë të martuar dhe jetojnë së bashku dhe kanë harmoni 

bashkëshortore në mes  vete. Po ashtu edhe e pandehura F.K., lidhur me pranimin e fajësisë ka 

deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën dhe veprën penale për të cilën akuzohet duke shtuar se: se e 

pranon fajësinë, ka ndodhur aty për aty, jetojnë së bashku, tani janë të martuar dhe jetojnë të jetë 

të qetë dhe të lumtur. 

 

Prokurorja e shtetit Fikrije Sylejmani, lidhur me pranimin e fajësisë nga i pandehuri deklaroi, se 

pajtohet me pranimin i fajësisë nga të pandehurit pasi që është në pajtueshmëri të plotë me 

dispozitat ligjore nga neni 248 te KPPRK-së, e po ashtu me të gjitha provat dhe faktet e tjera të 

cilat e mbështesin këtë aktakuzë, ndërsa me rastin e matjes së dënimit i ka propozuar Gjykatës 

që t’i vlerësojë të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese. 

             2. Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

 

Në shqyrtimin fillestar dhe publik, Gjykata pas dëgjimit të palëve, ka marrë aktvendim me të 

cilin e ka pranuar pranimin e fajësisë, ngase ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet 

ligjore për një gjë të tillë. Në këtë aspekt, Gjykata, ka konstatuar se të pandehurit e kanë kuptuar 
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natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë; se pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga të 

pandehurit, se pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe 

aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

 3. Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Nga thëniet e vet të pandehurit në shqyrtimin fillestar u vërtetua se ajo me datë, kohë dhe vend 

si në diapozitivin e aktakuzës së ngritur ndaj tij, ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

Po ashtu nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë: deklaratat e të pandehurve si 

dhe dokumentacioni shtesë që gjendet në shkresat e lëndës, formësohen të gjitha elementet 

qenësore objektive dhe subjektive të veprës penale Sulmi nga neni 184 par.1 të KPRK-ës, lidhur 

me veprën penale Dhuna në familje nga neni 248 par.2 të KPRK-ës, në kohën, vendin dhe 

mënyrën e përshkruar si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.    

 

 4. Elementet e veprës penale 

 

Në par.1 të nenit 184 të KPRK, është paraparë forma themelore e veprës penale Sulmi, sipas të 

cilës dispozitë është përcaktuar, se këtë vepër penale e kryen: “Kushdo që me dashje përdor 

forcën ndaj personit tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit”.  

Ndërsa, në paragrafin 2 të nenit 248 të KPRK-ës, është paraparë si rrethanë rënduese nëse vepra 

penale kryhet në rrethanat e përcaktuara në këtë dispozitë: “ Kur çfarëdo vepre në Kodin penal 

kryhet brenda marrëdhënies familjare, do të konsiderohet si rrethanë rënduese”. 

Kështu që, duke u bazuar në këto dispozita ligjore, Gjykata, i ka shpallur fajtor të pandehurit 

L.K. dhe F.K., për shkak të veprës penale të kryer  secili veç e veç Sulmi nga neni 184 par.1 të 

KPRK-ës, lidhur me veprën penale Dhuna në familje nga neni 248 par.2 të KPRK-ës, ngase në 

veprimet e të njëjtëve konsumohen të gjitha tiparet e kësaj vepre penale dhe se për të njëjtën janë 

edhe penalisht përgjegjës.  

 

  5. Vendimi për shpalljen fajtor  

 

Duke u bazuar në të lartcekurat, Gjykata, ka vendosur që të pandehurit L.K. dhe F.K. t’i shpall 

fajtor për kryerjen e veprës penale sipas aktakuzës së lartcekur, meqenëse u vërtetua se të njëjtit 

e kanë kryer veprën penale secili veç e veç, siç edhe vet e kanë pranuar sikurse në kohën, vendin 

dhe mënyrën e përshkruar sikurse në dispozitiv të aktgjykimit dhe për të njëjtën janë penalisht 

përgjegjës. 

 

              6. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Duke u bazuar në nenin 69 dhe 70 të KPRK, me rastin e shqiptimit të dënimit ndaj të pandehurve, 

Gjykata, i ka marrë për bazë disa rrethana që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit. Në këtë 

aspekt, si rrethanë lehtësuese për të pandehurit, Gjykata, i ka marrë për bazë pranimin e fajësisë; 

se sipas deklaratave të të pandehurve, të cilave deklarata  Gjykata, ja fali besimin, të njëjtit janë 

penduar për kryerjen e kësaj vepre penale dhe se që të dy e kanë pranuar se ka qenë ngjarje e 

momentit dhe pa paramendim, tani të pandehurit janë të martuar, dhe jetojnë një jetë të lumtur 

bashkëshortore. Gjithashtu, me rastin e shqiptimit të dënimit me burg në kohëzgjatje prej 6 

(gjashtë) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në afat prej 1 (një) viti, nga dita kur 

aktgjykimi merr formën e prerë, Gjykata, nuk ka gjetur ndonjë rrethanë rënduese në  

këtë çështje penale. 
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   7. Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e 

përgjegjësisë penale të pandehurit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar  

 

Sipas bindjes së gjyqtares së vetme gjykuese, dënimi me burg në kohëzgjatje prej gjashtë (6) 

muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në afat prej një (1) viti nga dita kur aktgjykimi 

të merr formën e prerë nuk kryejnë ndonjë vepër tjetër penale ndaj të pandehurve L.K. dhe F.K., 

duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura më lart, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën 

e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurve.   

 

Gjykata, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit, nga 

neni 38 i KPRK, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurit nga kryerja e veprave penale në 

të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tyre të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave 

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

detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

8. Vendimi për kompensimin për Fondin e viktimave  

 

Vendimi për kompensim për Fondin e viktimave u mor konform nenit 3 par.3.1 të Ligjit për 

kompensimin e viktimave.   

 

9.Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

Gjykata, duke u bazuar nenin 451 paragrafi 1 të KPPRK, ka vendosur që të pandehurit në mënyrë 

solidare t’i detyroj që t’i paguajnë shpenzimet e procedurës penale dhe atë në emër të paushallit 

gjyqësor shumën prej 30 €, sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë. 
 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lart, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.2158/19 

Më 29.01.2020 

      Bashkëpunëtorja,                                                                          Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

    Ajshe Basha Spahiu                                                               Fatime Dërmaku

         

____________________                                                                       _________________

                                                                  

 

 

KËSHILLA JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të njëjtit. Ankesa 

në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate Themelore. 


