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Numri i lëndës: 2019:238013 

Datë: 27.01.2020 

Numri i dokumentit:     00786753 

                      

   P.nr.4392/19 

 NË EMËR TË POPULLIT 

      

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/Departamenti i Përgjithshëm,          Gjyqtari, 

Agim Kuçi, me Bashkëpunëtorin Profesional Lavdim Mehmeti, në çështjen penale kundër të 

pandehurit A.M. nga Prishtina, për shkak të veprës penale, Dhuna në familje nga neni 248 par.1 

të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë/Departamenti i 

Përgjithshëm, me shenjën, PP.II.nr.4794/2019, të datës, 17.10.2019,  pas mbajtjes se shqyrtimit 

fillestar, në dt.21.01.2020, të mbyllur për publikun, në praninë e Prokurorit të Shtetit-Jehona 

Grantolli, të pandehurit A.M. dhe të dëmtuarës V. M., me datë, 21.01.2020, mori dhe publikisht 

shpalli, ndërsa me dt.27.01.2020, përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari: A. M., nga i ati R. dhe e ëma S., e gjinisë S., i lindur më datë ................, me 

vendbanim ne Rr.......... në Prishtinë, i martuar, baba i 2 fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, i 

pa punë, i gjendjes së dobët ekonomike, me nr. personal .....,  i pa dënuar më parë, Shqiptar, 

Shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

                                                         ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse, me datë, 9.10.2019, rreth orës, 8:00, në Rr. ........... në Prishtinë, i pandehuri e ka sulmuar 

fizikisht bashkëshoreten e tij tani të dëmtuarën V. M., në atë mënyrë që pas mosmarrëveshjeve 

që kohëve të fundit kanë ndodhur mes tyre, ku i pandehuri kishte shkuar jashtë vendit të punojë 

pas një bisede të zhvilluar përmes rrjetit viber, i pandehuri i ka shkruar fjalët ,,se sa të vi kom me 

të lshu, bre kurvë e dreqit, as një minutë më stë maj,, e në ditën kur ka ardhur në Kosovë, sapo 

ka hyrë në shtëpi ka filluar që të fjaloset me të dhe me këtë rast e ka goditur me një shuplakë në 

fytyrë, duke kryer kështu dhunë brenda dhunës në familje,-  

 

- me këtë ka kryer veprën penale Dhunë në familje nga neni 248 par.1 dhe 2 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjyqtari i vetëm, në bazë të nenit të lartcekur dhe neneve 38, 46, 47, 48, 49, 69 si dhe 248 

par. 1 dhe 2 të KPRK-së, si dhe nenet 248 dhe 365 të  Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, të 

njëjtit i shqipton, 

 

 

 

 

DËNIM ME KUSHT 
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Ashtu që të akuzuarit i caktohet dënim me burg kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, dhe dënim me 

gjobë në shumë prej 300 (treqind) euro, të cilat dënime nuk do të ekzekutohen nëse i njëjti në 

afat prej 1(një) viti, nga dita kur aktgjykimi merr formë të prerë nuk kryen ndonjë vepër tjetër 

penale.  

Obligohet i dënuari që t’i paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare të kësaj gjykate, për programin e kompensimit të viktimave të Krimit 30 

(tridhjetë) euro, në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej tridhjetë (30) euro, të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit me detyrim. 

 

E dëmtuara: V. M., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet ne kontest civil. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë- Departamenti i përgjithshëm ka paraqitur aktakuzën, me 

shenjën, PP.II.nr.4794/19, të datës, 17.10.2019, kundër të akuzuarit A. M., për shkak të veprës 

penale,  Dhunë në familje nga neni 248 par.1 dhe 2 të KPRK-së. 

 

Lidhur me këtë çështje penale, gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin fillestar me datë 

21.01.2020, ku pas leximit të aktakuzës nga Prokurori i Shtetit, gjykata i ka mundësuar të 

pandehurit pranimin e fajësisë apo të deklarohet i pafajshëm. 

 

Pasi që në fillim të shqyrtimit fillestar, i akuzuari në kuptim të nenit 248 të KPPRK-së, ka pranuar 

fajësinë për veprën penale, Dhunë në familje nga neni 248 par.1 dhe 2 të KPRK-së, duke theksuar 

se i vjen keq për veprën penale të kryer, pendohet për veprimin e kryer dhe se është hera e parë 

që bie ndesh me ligjin. 

 

Prokurori i Shtetit lidhur me pranimin e fajësisë ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajësisë 

pasi që ky pranim është bërë konform nenit 248 të KPPRK. 

 

E dëmtuara lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit ka deklaruar se është e vërtetë 

ajo se çfarë tha tani i akuzuari dhe se që nga ajo kohë e deri me sot nuk kam pasur dhunë fizike, 

mirëpo që të dy jemi të interesuar që mos ta vazhdojmë jetën së bashku dhe do të mundohemi që 

këtë ndarje do ta bëjmë në mënyrën sa më të mirë të mundshme si për mua ashtu edhe për 

bashkëshortin tim. 

  

Gjykata pas vërtetimit se janë përmbushur kërkesat nga neni 248 par. 1, nën – par. 1.1, 1.2, dhe 

1.3 të KPPRK-së, përkatësisht pas vlerësimit se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, se ky pranim është bërë në baza vullnetare dhe se mbështetet në faktet dhe 

provat që përmban aktakuza, po ashtu pas vërtetimit se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të 

qartë ligjore ose gabime faktike të paraparë me nenin 248 par. 1, dhe 2 të KPPRK-së, ka marr 

aktvendim me të cilin ka pranuar pranimin e fajësisë nga i pandehuri lidhur me veprën penale e 

cila i vihet në barrë.  

Pas pranimit të fajësisë dhe konstatimit të përmbushjes se kushteve në referim të nenit 248 par. 

1, nën – par. 1.1, 1.2, dhe 1.3, të KPPRK-së, gjykata ka vlerësuar se nuk është e nevojshme 

vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit dhe për këtë arsye ka vazhduar me 

shqiptimin e dënimit. 
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Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, gjykata i vlerësoi të gjitha rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese, të cilat konform nenit 69 të KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit e të 

cilat janë me ndikim me rastin e dënimit, ashtu që për të akuzuarin si rrethana lehtësuese gjeti 

se: i pandehuri e pranoj fajësinë për veprën penale, ka shpreh keqardhje dhe i ka premtuar 

gjykatës se në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm dhe se nuk do të kryej vepra te tilla e as të 

tjera penale, ndërsa rrethana rënduese nuk gjeti, dhe nisur nga të gjitha këto të thëna gjykata i 

shqiptoi dënim me kusht me bindje se në rastin konkret është adekuat me shkallën e përgjegjësisë 

penale të të pandehurit dhe se me dënim me kusht do të arrihet qëllimi i dënimit, i paraparë me 

nenin 47 të KPRK-së.  

 

Në rastin konkret gjykata vlerësoi se dënimi me kusht i shqiptuar si në dispozitivin e këtij 

aktgjykimi është në proporcion me peshën e veprës penale, me sjelljen dhe rrethanat e kryesit 

sipas nenit 69. par.2  të KPRK-së, me shkallën dhe përgjegjësinë e kryesit, me bindje se dënimi 

i tillë do të ndikoj në risocializimin dhe riedukimin e kryesit, si dhe do të ndikoj te të tjerët të 

mos kryejnë vepra penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, 

çka është edhe qëllimi i dënimit sipas nenit 38 të KPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor është 

marrë në bazë të nenit 450 par.2 pika 2.1 dhe 2.6 të KPPK-së. 

 

Vendimi lidhur me kompensimin e viktimave të krimit u mor në bazë Ligjit nr.05/L-036. 

 

E dëmtuara,  për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil, duke u 

bazuar në nenin 463 par.2 të KPPK-ës. 

 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të nenit 248 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitivin 

e këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm-Penal 

P.nr.4392/19, dt.27.01.2020 

 

 

Bashkëpunëtori Profesional                                                                    Gjyqtari 

 Lavdim Mehmeti                                                                                       Agim Kuçi 

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi ankesë mund të paraqesin personat e 

autorizuar brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh,  nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. 

Ankesa bëhet përmes kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit të Kosovës. 

 

 


