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Numri i lëndës: 2019:186607 

Datë: 14.10.2019 

Numri i dokumentit:     00575420 

P.nr.522/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

  GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Penal, me 
gjyqtaren  e vetme gjykuese Besarta Doli dhe me zyrtaren ligjore Shkendije Halilosmani, në lëndën 
penale kundër të akuzuarës V.K., Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale  të sulmit nga 
neni 184 paragraf 3 nën paragraf 3.1 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës ( në tekstin e mëtejmë KPRK-së)  lidhur me veprën penale të dhunës në familje nga neni 
248 paragraf 2 të KPRK-së, e akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë, 
Departamenti i Përgjithshëm, PP/II nr.1017/2019 të datës 28.08.2019, e parashtruar në gjykatë 
me datës 03.09.2019, në shqyrtimin fillestar të mbajtur me datë 01.10.2019, në pranin e 
përfaqësueses së Prokurorisë Themelore në Gjakovë, prokurores së shtetit Mone Syla, të 
dëmtuarës – të miturës E.K., përfaqësuesit nga zyra për mbrojtje dhe ndihmë të viktimave A.P. 
mbikëqyrës i zyrës regjionale në Gjakovë, si dhe të akuzuarës,  të njëjtën ditë murr dhe shpalli, 
ndërsa përpiloj me datë 14.10.2019  ketë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

E akuzuara V.K., Komuna e Gjakovës, i bija e  Z.O. dhe të ëmës F.Sh., data e lindjes..., në  
Prizren, ka të kryer shkollën fillore, amvise, e martuar, nënë e pesë fëmijëve, e gjendjes së dobët 
ekonomike, më parë e pa dënuar, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës, numër personal... 

 

Ë s h t ë   f a j t o r e 
 

Sepse me  16.07.2019, rreth orës 18:00/h, në shtëpinë e tyre  të përbashkët në fshatin D., 
Komuna e Gjakovës, e akuzuara me dashje përdorë forcën ndaj personit tjetër, në atë mënyrë që 
dy ditë më parë, e dëmtuara – e mitura E.K., viktimë e ndjeshme, kishte pyetur nënën e saj, të 
akuzuarën për ta lejuar për të shkuar për ditëlindje tek shoqja e saj në të njëjtin fshat, pas dy dite 
e dëmtuara pa e pyetur të akuzuarën, shkon në një fshat tjetër të quajtur K. e që e dëmtuara 
kishte dal nga shtëpia në ora 14.00/h, ndërsa ishte kthyer në ora 19.00/h, e akuzuara e shqetësuar 
posa hynë në shtëpi e dëmtuara, e godet dy herë në fytyrë, me ç `rast i shkakton dhimbje. 

 
-me çka ka  kryer veprën penale të sulmit nga neni 184  paragraf  3 nën paragraf 3.1 lidhur 

me paragrafin 1 të të KPRK-së lidhur me veprën penale të dhunës në familje nga neni 248 paragraf 
2 të KPRK-së. 
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Andaj gjykata,  në kuptim të dispozitës së neneve 2, 3 paragraf 1, 4, 6, 7, 17 paragraf 1, 
nenit 38, 39 paragraf 1 nën paragraf 1.1,  nenit 40 paragraf 1 nën paragraf 1.3 nenit 43, 69, 70, 71 
paragraf 1 nën paragraf 1.3, 72 paragraf 1 nën paragraf 1.7, nenit  184 paragraf 3 nën paragraf 3.1  
lidhur me paragrafin 1  të KPRK-së, lidhur me nenin  248 paragraf 2 të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës, si dhe nenit  365 të Kodit të Procedurës Penale, e :  
 

GJ Y K O N 
 

Me dënim me gjobë në shumë prej 200 (dyqind) euro, të cilën shumë është e obliguar qw 
ta paguaj  në afat prej 15 ditësh,  pasi që aktgjykimi të merr formë të prerë e nën kërcënim të 
përmbarimit me dhunë.  

 
Nëse e akuzuara nuk dëshiron apo nuk mund ta paguaj gjobën, atëherë gjykata mund ta 

zëvendësoj dënimin me gjobë në dënim me burgim në kohëzgjatje prej 10 ditësh, ashtu që për çdo  
20 euro të gjobës do ti  llogaritet me një ditë burgu.  
 

E dëmtuara E.K., Komuna e Gjakovës, nuk ka parashtruar kërkesë pasurore – juridike. 
 

E  akuzuara obligohet që në emër të shpenzimeve procedurale të paguaj shumën sipas 
llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20.- €, si 
dhe në emër të Programit për Kompensimin e  Viktimave të Krimit  shumën prej 30.-€, e krejt këto 
në afat prej 15 ditësh, pasi që ky aktgjykim të merr formë të prerë e nën kërcënim të përmbarimit 
me dhunë.  

A r s y e t i m 
 
               Pranë kësaj Gjykate me datë 03.09.2019, Prokuroria Themelore në Gjakovë, Departamenti   
i Përgjithshëm, ka ngritur  aktakuzë PP/II.nr. 1017/2019 të datës 28.08.2019,  kundër të akuzuarës  
V.K., Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale dhuna në familje nga neni 248 paragraf 1 
lidhur me nenin 184 paragraf 1 dhe paragraf 3 të KPRK-së, të cilën vepër e ka ri kualifikuar gjatë 
shqyrtimit fillestar në vepër penale të sulmit nga neni 184  paragraf  3 nën paragraf 3.1 lidhur me 
paragrafin 1 të KPRK-së  lidhur me veprën penale të dhunës në familje nga neni 248 paragraf 2 të 
KPRK-së. 
 
  Me datë 01.10.2019 është mbajtur shqyrtimi fillestar, në të cilën e akuzuara e ka pranuar 
fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë, për të njëjtën pendohet,  ka qenë  hera e parë që 
ka kryer një veprim të tillë, mirëpo ditën kritike ka qenë shumë e shqetësuar, sepse vajza i është 
larguar nga shtëpia dhe nuk e ka ditur se nga i ka shkuar,  si dhe  telefonin nuk ia ka hapur dhe kur 
është kthyer e dëmtuara në shtëpi, duke qenë e shqetësuar për fatin e saj, e ka goditur dy herë 
me shuplakë në fytyrë,  shpreh keqardhje për veprimet e veta dhe premton se në të ardhmen nuk 
do të përsërit veprime të tilla.   
 

             Prokurorja e shtetit Mone Syla, sa i përket pranimit të fajësisë  të bërë nga e akuzuara, 
deklaron se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë, pasi që e njëjta ka kuptuar më parë pasojat 
dhe favoret e pranimit të fajësisë, andaj në rastin konkret aktakuza me provat të cilat i janë 
bashkangjitur për veprën  penale të lartë cekur, e përbën  figurën e plotë të veprës penale dhe se 
aktakuza në fjalë është e bazuar mirë me ligj, andaj e njëjta të dënohet sipas ligjit, si dhe obligohet 
në pagesën e shpenzimeve procedurale.  
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 E dëmtuara- e mitura E.K. sa i përket pranimit të fajësisë  të bërë nga e akuzuara, deklaron 
se e nuk e kundërshton pranimin e fajësisë, ngase ia ka falur, sepse ka qenë edhe faji i saj që  
është larguar nga shtëpia pa lajmëruar nënën, kjo  gjë më parë kurrë nuk ka ndodhur, ngase çdo 
herë e ka lajmëruar  se ku  ka për të  shkuar, e akuzuara është shqetësuar dhe ka ndodhur vepra, 
mirëpo nga ana e saj është e falur, e kupton shqetësimin e saj se është nënë dhe nuk kërkon 
kurrfarë kompensimi të dëmit.  
 

Mbrojtësi i viktimave A.P. sa i përket pranimit të fajësisë  të bërë nga  e  akuzuara, deklaron 
se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë, ngase edhe vet e dëmtuara  u deklarua se një pjesë të 
fajit e mban  ajo vet, sepse nuk e ka lajmëruar të ëmën se ku ka shkuar, e po ashtu i bashkëngjitet  
edhe deklarimit të dëmtuarës që nuk kërkon kompensim dëmi dhe nuk i bashkëngjitet ndjekjes 
penale.  
 

Meqenëse e akuzuara e ka pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale e cila i vihet në 
barrë, gjykata ka vërtetuar se janë përmbushur kërkesat nga neni 248 paragraf 1, pika.1.1., 1.2 
dhe 1.3 të Kodit të Procedurës Penale  të Republikës së Kosovës, përkatësisht vlerësoj se e njëjta e 
ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se ky pranim i  fajësisë është bërë në baza 
vullnetare dhe se ka mbështetje edhe në faktet dhe provat që përmban aktakuza. Po ashtu ka 
vërtetuar se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike dhe nuk 
ekziston asnjë nga rrethanat për hedhjen e aktakuzës apo të pushimit të procedurës penale të 
parapara me nenin 253 paragraf 1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, andaj edhe e ka 
pranuar këtë pranim të fajësisë. 
 

Gjykata  ka analizuar dispozitat ligjore të veprës penale  të  sulmit ku në nenin 184 paragraf 
1 të KPRK-së, është parashikuar forma themelore e veprës penale dhe sipas kësaj dispozite këtë 
formë të veprës e 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 3 nën paragraf 3.1 të 
këtij neni parashihet“ kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni, kryhet ndaj viktimës së 
ndjeshme ose është e motivuar sipas kombësisë, gjuhës, besimit fetar, ose mungesës së besimit 
fetar, ngjyrës së lëkurës, gjinisë, identitetit gjinor, orientimit seksual ose për shkak të afërsisë me 
persona  me njërën nga këto karakteristika të mbrojtura, kryesi dënohet me burgim deri në 3 (tri) 
vjet për veprën penale nga paragrafi 1 i këtij neni”. 

 
Dispozita ligjore e  veprës penale të dhunës në familje nga  neni 248 paragraf 2 të KPRK-së 

ka paraparë se “kur çfarëdo vepre në Kodin Penal kryhet brenda marrëdhënies familjare, do të 
konsiderohet si rrethanë rënduese”.    
 
 Kështu që duke i bazuar në këto dispozita ligjore të lartë cituara, gjykata ka ardhur në 
përfundim se në veprimet e të akuzuarës konsumohen të gjitha tiparet e veprës penale të 
përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me çka është vërtetuar  se  e akuzuara ditën kritike e 
ka sulmuar të dëmtuarën – të miturën duke e goditur në fytyrë, me  çka të njëjtës i ka shkaktuar 
dhimbje e që është vërtetuar edhe nga vet deklarimi i të dëmtuarës dhe të akuzuarës, andaj 
gjykata për këtë ka vendosur që të njëjtën ta shpall fajtor dhe ta dënoj në bazë të ligjit, duke ia 
vërtetuar më parë përgjegjësin penalo juridike të saj . 
 

 Gjykata  me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, vlerësoj të gjitha rrethanat konform 
neneve  69, 70, 71 paragraf 1 nën paragraf 1.3  dhe 72 paragraf 1 nën paragraf 1.7 të  KPRK-së,  që 
ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, ashtu që si rrethanë lehtësuese për  të akuzuarën  gjeti  
pranimin e fajësisë  të cilën e ka bërë  në të gjitha fazat e procedurës penale,  ka shprehur pendim 
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për kryerjen e veprës penale,  premtimin se në të ardhmen do të ketë një kujdes më të shtuar  për  
vajzën e saj, rrethanat familjare në të cilat jeton e akuzuara, pasi që e njëjta është  nënë e pesë 
fëmijëve, për të cilët kujdeset vet,  si dhe ka në përkujdesje për kunatën, ndërsa bashkëshorti i saj 
jeton dhe punon në Gjermani, paraqitjen e saj për herë të parë  para gjykatës dhe ndaj saj nuk 
zhvillohet ndonjë procedurë tjetër penale, kërkim faljen ndaj palës së dëmtuar, rrethanat në të 
cilat është kryer vepra penale, ku e njëjta ditën kritike ka qenë e shqetësuar jashtëzakonisht 
shumë, për shkak se e dëmtuara e cila është e mitur e moshës 15 vjeçare, nuk i është lajmëruar në 
telefon dhe i është larguar nga shtëpia rreth 5 orë, pa ditur se nga i ka shkuar, ndërsa sa i përket 
rrethanave rënduese të cilat kishin për të ndikuar që t’i shqiptohet ndonjë dënim më i rëndë, 
gjykata nuk gjeti rrethana të tilla. 
                           

Gjykata sipas bindjes së saj,  vlerësoj se shqiptimi i dënimit me  gjobë për të akuzuarën  në 
shumë prej 200 euro, të cilën shumë është e obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi është dënim i drejtë në harmoni me peshën e veprës penale 
dhe shkallën e përgjegjësisë së saj dhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i tij, i paraparë në 
nenin 38 të KPRK-së, i cili konsiston me parandalimin e të akuzuarës nga kryerja e veprave penale 
në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e saj, të parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprës 
penale dhe të shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e 
detyrimit për respektimin e ligjit.  
 

Të dëmtuarën, gjykata  nuk e ka udhëzuar në kontest civil, pasi që e njëjta nuk ka 
parashtruar kërkesë pasurore juridike për kompensim dëmi. 

 
Sa i përket vendimit mbi shpenzimet procedurale dhe paushallit gjyqësor u muarr në bazë 

të nenit 450 dhe 453 të KPPK-së, ashtu që të akuzuarën e ka obliguar që në  emër të shpenzimeve 
procedurale të paguaj shumën sipas llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate dhe në emër të 
paushallit gjyqësor shumën prej 20.-€, si dhe në emër të Programit për Kompensimin e  Viktimave 
të Krimit shumën prej 30.-€, u muarr konform nenit 39 paragraf 3 nën paragraf 3.1 të Ligjit nr. 
05/L-036 për kompensimin e viktimave të krimit.  
 

GJYKATA THEMELORE  NË GJAKOVË 
DEPARTAMENTI  PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL 
P.nr.522/2019 të datës  01.10. 2019 

 
Zyrtarja ligjore         Gj y q t a r j a  
Shkendije Halilosmani         Besarta Doli 
 
 
KËSHILLA JURIDIKE:   Kundër këtij aktgjykimi,  mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e Apelit të  

Kosovës në Prishtinë, Departamentit të përgjithshëm- Divizioni penal,  në  
afat prej 15 ditëve  nga dita e pranimit të  njëjtit, përmes kësaj Gjykate.                                    
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