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Numri i lëndës: 2019:281693 

Datë: 20.01.2020 

Numri i dokumentit:     00770804 

 
   P.nr.4950/19 

 NË EMËR TË POPULLIT 

 

           

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/Departamenti i Përgjithshëm-Penal, 

Gjyqtari, Agim Kuçi, në çështjen penale kundër të pandehurit A.D.nga Prishtina, për shkak të 

veprës penale, Dhuna në familje nga neni 248 par.3 nenpar 3.2 të KPRK-së, lidhur me veprën 

penale, Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par 1 nënpar 1.4 të KPRK, i akuzuar sipas aktakuzës 

së Prokurorisë Themelore në Prishtinë/Departamenti i Përgjithshëm, me shenjën, 

PP.II.nr.5561/19, të datës, 25.11.2019,  pas mbajtjes se shqyrtimit fillestar, me dt.15.1.2020, të 

hapur për publikun, në praninë e Prokurorit të Shtetit-Rukije Sheshivari, të pandehurit A.D.dhe 

të dëmtuarës J. A., të njëjtën ditë, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me dt.20.1.2020, përpiloi 

me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari: A.D., nga i ati I. dhe e ëma H., mbiemri i vajzërisë H., i lindur me datë, ......, në 

Prishtinë, me vendbanim në Rrugën .................., në Prishtinë, ku edhe jeton, i martuar, baba i 4 

fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, punon në kompaninë Pastrimi, i gjendjes së dobët 

ekonomike, me nr. personal ................, i pa dënuar më parë,   Shqiptar, Shtetas i Republikës së 

Kosovës. 

 

                                                         ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse,  

 

Me datë, 22.11.2019, rreth orës 22:03 në rrugën “Ibrahim Kelmendi” në Prishtinë, me dashje në 

shkelje të dispozitave të Ligjit Nr.03/L-182 për mbrojtje nga Dhuna në Familje e sulmon fizikisht 

bashkëshorten e tij tani të dëmtuarën J. A., në atë mënyrë që ditën e incidentit pas një 

mosmarrëveshje që ndodhi derisa ishin me kombin e tyre duke shkuar në familjen e të dëmtuarës 

dhe për një moment i pandehuri e sulmon të dëmtuarën J., në prezencën e vajzave të tyre, duke 

e kapur për flokë dhe për fyti me të cilin rast i shkakton gërvishtje lëkurore në regjionin e qafës 

të cilat bëjnë pjesë në dëmtim të lehtë trupor me pasoja të përkohshme për shëndetin 

 

- me këtë ka kryer veprën penale, Dhuna në familje nga neni 248 paragrafi 3, nën-par3.2 

të  të KPRK-së.  
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Andaj, gjyqtari i vetëm, në bazë të nenit të lartcekur dhe neneve 4, 7, 17, 23, 41, 43, 42, 46, 73, 

74 si dhe 379 paragrafi 1 e lidhur me paragrafin 2 të KPRK-së,  si dhe nenet 248, 365, 366, 450, 

453  të  Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, e gjykon me:  

                                                                   

DËNIM ME KUSHT 

Dënim me burg kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj, dhe dënim me Gjobë në shumë prej 300 (treqind) 

euro, të cilat dënime nuk do të ekzekutohen nëse I njëjti gjatë periudhës verifikuese prej 1(një) 

viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen  vepër të re penale. 

Obligohet i akuzuari që t’i paguajnë të gjitha shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

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

(tridhjetë) euro, dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë shumën prej tridhjetë(30) euro, 

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

detyrim. 

 

 Kërkesë pasurore juridike nuk pati. 

 

A r s y e t i m 

Rrjedha e procedurës 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë- Departamenti i përgjithshëm ka paraqitur aktakuzën, P.nr. 

5561/19, të datës, 25.11.2019, kundër të akuzuarit A.D., për shkak të veprës penale,  Dhuna në 

familje nga neni 248 par.3 të KPRK-së.  

 
Pas pranimit të aktakuzës me dt.15.1.2020, është caktuar dhe mbajtur shqyrtimi fillestar ku është 

lexuar aktakuza nga ana e Prokurorit të Shtetit dhe pas leximit të aktakuzës i pandehuri ka 

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

pranon fajësinë për kryerjen e veprës penale.  

Më tej ka deklaruar se i vjen keq për atë se çka ka ndodhë dhe se që nga ajo kohë e deri me sot 

nuk kemi pasur probleme të tjera, pendohem për veprimin e kryer dhe i ka premtuar gjykatës se 

në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm dhe se nuk do të kryej vepra të tilla e as të tjera penale. 

 

Prokurori i Shtetit ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajësisë pasi që pranimi është bërë 

konform dispozitave të parapara me ligj. 

 

E dëmtuara ka deklaruar se është e vërtetë ajo se çfarë ka ndodhë me dt.22.11.2019, mirëpo tani 

i kemi lënë anash problemet dhe i kemi premtuar njëri tjetrit që me i lën problemet dhe me jetu 

bashkë me fëmijët tanë, dhe kisha pas dëshirë që i njëjti të mos dënohet pasi që kushtet 

ekonomike i kemi të dobëta dhe se nuk parashtron kërkesë pasurore juridike.  

 

Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

 

Në shqyrtimin fillestar dhe publik, gjyqtari i vetëm gjykues pas dëgjimit të palëve, ka marrë 

aktvendim me të cilin e ka pranuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, ngase ka konstatuar 

se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë. Në këtë aspekt, gjyqtari i vetëm 

gjykues ka konstatuar se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë; se 

pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga i pandehuri, se pranimi i fajit mbështetet në faktet 

e çështjes që përmban aktakuza dhe aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose 

gabime  faktike. 
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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. 

 

Gjendja faktike e vërtetuar- Elementet e veprës penale dhe rikualifikimi ligjor i veprës penale. 

 

Andaj, duke u bazuar në këto që u ceken më lartë, gjykata e ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

-se i akuzuari me dashje e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, në kohën, vendin dhe 

mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe për të njëjtën është penalisht 

përgjegjës. Në nenin 248 par 1 të KPRK, është parashikuar se formën themelore të veprës të 

Dhunës në familje e kryen, ,,Kushdo që e kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik,psikologjik ose 

ekonomik me qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër brenda një marrëdhënie familjare, 

dënohet me gjobë dhe me burgim deri në 3 (tre) vjet.  

 

Ndërsa për veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par 1 nenpar 1.4 të KPRK,  gjykata 

konstaton se vepra penale nga neni 248 i KPRK, si vepër penale e veçantë me kodin e ri penal 

nuk ka nevojë që të lidhet me një vepër tjetër penale në këtë rast me veprën penale nga neni 185 

par 1 i KPRK, kështu që gjykata e shpall fajtor vetëm për veprën penale të Dhunës në familje 

nga neni 248 par 3 të KPRK-së, dhe e dënon si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Tiparet qenësore (figura) të veprës penale  

  

-Në nenin 248 par.3 lidhur me par.1 lidhur me par.2 dhe 3 pika 3.2 të KPRK-së, 1. Kushdo që e 

kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik, psikologjik ose ekonomik me qëllim të cenimit të dinjitetit 

të personit tjetër brenda një marrëdhënieje familjare, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në 3 

(tre) vjet. 

 

Vendimi për shpalljen fajtor 

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë, gjyqtari ka vendosur që të akuzuarin  e lartcekur  ta 

shpall fajtor për kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet, ngase veprimet e tij  i përmbajnë 

të gjitha tiparet e veprës penale dhe se për të njëjtën është edhe penalisht përgjegjës. 

 

Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit (Individualizimi i dënimit) 

 

Duke u bazuar në nenin 73 dhe 74 të KPRK-së, me rastin e shqiptimit të dënimit ndaj të akuzuarit, 

gjykata i ka marrë për bazë disa rrethana që ndikojnë në llojin dhe  lartësinë e dënimit. Si rrethana 

lehtësuese për të akuzuarin, gjykata e ka marrë pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit; se 

është penduar për kryerjen e kësaj vepre penale, keqardhja e shprehur nga ana e të akuzuarit, se 

më parë nuk ka qenë i dënuar për ndonjë vepër tjetër penale, si dhe premtimin e tij se në të 

ardhmen nuk do të kryejë ndonjë vepër tjetër penale. Ndërsa, gjyqtari i çështjes, nuk ka gjetur 

ndonjë rrethanë rënduese për të akuzuarit. 

 

Sipas bindjes së gjyqtarit të vetëm gjykues, dënimi me gjobë dhe ai me kusht ndaj të pandehurit 

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

peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të akuzuarit. 

Gjyqtari i çështjes, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i 

dënimit, nga neni 41 i KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarve nga kryerja e 
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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. 

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

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. 

 

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

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i përgjithshëm-Penal 

P.nr.4950/19, të  dt:20.1.2020 

 

 

                                                                                                                                Gjyqtari,  

                                                                                                                                 Agim Kuçi 

 

 

                                                                            

UDHËZIMI JURIDIK: 

Kundër këtij aktgjykimi ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar brenda pesëmbëdhjetë 

(15) ditësh, nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimit. Ankesa bëhet përmes kësaj Gjykate, për 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 

 


