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Numri i dokumentit:     01694375 

 
 

P.nr.645/21 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Penal, 
me gjyqtarin e vetëm gjykues Eroll Gashi, me zyrtaren ligjore Merita Mazreku, në çështjen 
penale kundër të akuzuarit Ç. A., për shkak të veprës penale Dhunë në Familje nga neni 248 
par.1 lidhur me par.3 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, 
Departamenti i Përgjithshëm, PP.II.nr.673/21, të dt.10.03.2021, në shqyrtimin fillestar, publik, 
të mbajtur me dt.15.03.2021, në prezencën e përfaqësuesit të Prokurorisë Themelore në 
Prishtinë, prokurorit të shtetit Iliriana Çollaku -Tafa, të akuzuarit dhe mbrojtëses së tij av.-J. 
F., me autorizim, më dt.16.03.2021, mori dhe shpalli këtë:  
 
 

A K T G J Y K I M 
 
Të akuzuarit: 

Ç. A., nga i ati M. , e ëma  P., e gjinisë T., i lindur më dt (Data e lindjes...), në  P., me vendbanim 
në fshatin B. M.-O., ka të kryer shkollën e mesme, i martuar  baba i 4 fëmijëve, i punësuar në 
Korporate e Energjisë Elektrike, i gjendjes se mesme ekonomike, me Nr. personal ... si dhe 
me nr. të tel ...-...-..., Serb, Shtetas i Republikës së Kosovës. 
 
 

ËSHTË FAJTOR 

Sepse:  

Ekziston dyshimi i bazuar mirë se më dt.17.02.2021, në shtëpinë e tyre në fshatin B. të 
komunës së O., i pandehuri Ag., me dashje ka përdorur dhunë fizike dhe psikike ndaj 
bashkëshortes së tij të dëmtuarës O.A., me të cilën jeton në bashkësi martesore, me qëllim 
të cenimit të dinjitetit të të dëmtuarës, në atë mënyrë që me të pandehurin edhe më parë 
disa herë kanë pasur probleme të vazhdueshme por që nuk i kishte raportuar në polici, 
ndërsa ditën kritike rreth orës 17:00, i njëjti fillimisht kishte filluar të fjalosej me nënën e të 
dëmtuarës e cila ishte mysafire në shtëpinë e tyre, kur e dëmtuara O. ndërhynë i njëjti fillon 
të fjaloset edhe me të, e kap me duar për fytyre dhe i thotë “nëse nuk e lëshon shtëpinë 
bashkë me nënën tënde do të ju mbysë të dyjave”, më pas largohet nga shtëpia dhe kthehet 
rreth orës 21:00, në gjendje të dehur dhe sërish vazhdon ti ofendoj dhe të kërkoj të largohen 
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nga shtëpia e tyre e përbashkët, më pas i pandehuri e godet të dëmtuarën O. me grusht në 
bark dhe trup, po ashtu fizikisht e sulmon edhe nënën e saj duke e shtyrë, deri sa e dëmtuara 
arrin të raportoj rastin në polici      
 
- me këtë ka kryer veprën penale Dhunë në Familje nga neni 248 par.1 lidhur me par.3 të  
KPRK-së.  
 
Prandaj gjykata në bazë të neneve: 2, 3, 4, 17, 21 38, 39, 43, 46, 48, 49, 69, 70 dhe 79 të KPRK-
së, si dhe neneve 248, 365, 450 dhe 463 të Kodit të Procedurës Penale, të akuzuarit i 
shqipton: 
 
 

DËNIM ME KUSHT DHE DËNIM ME GJOBË 
 
•  Ashtu që të akuzuarit Ç. A., i shqipton dënim burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) 
muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda periudhës kohore prej 1 
(një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen ndonjë tjetër vepër penale.  
 
•   Gjithashtu, të akuzuarit të lartcekur i shqiptohet edhe dënimi me gjobë në shumë prej 
200 € (dyqind Euro), të cilin dënim i akuzuari, do ta paguajnë në 2 (dy) këste të barabarta, 
brenda 15 ditëve nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, më së largu deri me 
datën 5 të muajit vijues. Mundësia e pagesës me këste do të revokohet nëse personi i dënuar 
nuk e paguajnë këstin me kohë.  
 
• Nëse i akuzuari refuzon që të paguajë dënimin me gjobë ose nuk është në gjendje t’a 
paguajnë atë, atëherë dënimi me gjobë me pajtimin e të akuzuarit mund të zëvendësohet 
në punë në dobi të përgjithshme, ashtu që 8 (tetë) orë të punës në dobi të përgjithshme do 
të barazohen me 20 € (njëzet Euro) të dënimit me gjobë. Nëse i akuzuari nuk pajtohet me 
zëvendësimin e dënimit me gjobë në punë në dobi të përgjithshme, atëherë, dënimi me 
gjobë do të zëvendësohet në dënim me burgim, në atë mënyrë që për çdo 20 € (njëzet Euro) 
të dënimit me gjobë do të caktohet nga një ditë burgim. 
 
•     Në dënimin e shqiptuar me kusht të akuzuarit, do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në 
paraburgim prej dt.17.02.2021, e deri më dt.15.03.2021, në atë mënyrë që 1 (një) ditë e 
qëndrimit në paraburgim do të barazohet me 1 (një) ditë burgim me kusht. 
 
•   E dëmtuara: O.A., me vendbanim në fshatin B. M., K. O., për realizimin e kërkesës 
pasurore-juridike udhëzohet në kontest të rregullt civil.   
 
• Obligohet i akuzuari që ti paguajnë shpenzimet e procedurës penale aq sa do të 
bëhen sipas listës së shpenzimeve dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 
tridhjetë (30) €, ndërsa në fondin për kompensimin e viktimave shumën prej 30 (tridhjetë) 
euro, të gjitha këto në brenda afatit prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 
 
 

A r s y e t i m 
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1. Ecuria e procedurës penale: 

1.1 Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, më dt.10.03.2021, ka 
ngritur aktakuzën PP.II.nr.673/21, ndaj të akuzuarit Ç. A., për shkak të veprës penale Dhunë 
në Familje nga neni 248 par.1 lidhur me par.3 të  KPRK-së. 
 
1.1.1 Kompetenca territoriale - Gjyqtari ka vlerësuar se Gjykata Themelore në Prishtinë, duke 
u bazuar në nenin 29 paragrafi 1 të KPPRK-së, ka kompetencë territoriale për ta gjykuar këtë 
çështje, për arsye se vepra penale është kryer në rajonin e O., që bie në kompetencë 
territoriale të kësaj Gjykate. 
 
1.1.2 Kompetenca lëndore - Duke u bazuar në nenin 20 të Ligjit për Gjykatat, Departamenti i 
Përgjithshëm i Gjykatës Themelore, është kompetentë për ta gjykuar një çështje, ku për atë 
vepër penale parashihet dënim me gjobë ose me burgim deri në dhjetë vite, dhe po ashtu 
kjo vepër penale nuk është  përfshirë në nenin 22 të KPPRK-së. Në rastin konkret kemi të 
bëjmë me veprën penale Dhunë në Familje nga neni 248 par.1 lidhur me par.3 të  KPRK-së, e 
dënueshme me gjobë dhe me burgim deri në tre vite dhe e njëjta bije në kompetencë 
lëndore në këtë departament. 
 
1.2 Me dt.15.03.2021, gjykata ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin fillestar lidhur me këtë 
çështje juridike, në të cilën prezantuan përfaqësuesi i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, 
prokurori i shtetit Iliriana Çollaku - Tafa, i akuzuari Ç. A. si dhe mbrojtësja e të akuzuarit av.-
J. F., me autorizim. 
 
1.3 Pas leximit të akuzës nga prokurori i shtetit, lidhur me fajësinë deklaron se e ndjej fajtor 
për veprën penale, jam penduar për veprën penale, asnjëherë më parë nuk ka ndodh një gjë 
e tillë, ka qenë hera e parë qe kam pas një mosmarrëveshje të tillë, i kërkoi falje 
bashkëshortes time dhe të dëmtuarës-nënës së saj, i premtoi Gjykatës se asnjëherë  më nuk 
do ta përsëris veprën penale, ne jetojmë që 20 vite në bashkësi martesore, ne e kemi qëllim 
që përsëri të jetojmë bashkë, të kem jetë të lumtur, dhe i kërkon falje edhe Gjykatës, i 
propozoi Gjykatës që të më shqiptoi një masë sa më të butë.  
 
1.4 Mbrojtësja e të pandehurit me autorizim av.J. F., e njëjta deklaron se e mbështet në tersi 
pranimin e fajësisë nga na e te pandehurit, duke shtuar se e dëmtuara O. A. bashkëshortja e 
te pandehurit ka dorëzuar parashtresën dhe në të njëjtën ka deklaruar që ka qene një 
mosmarrëveshje mes tetë bashkëshorteve dhe sa i kujtohet nuk ka pas ndonjë lëndim të 
rëndë fizik, dhe që deklaratën në polici e ka dhënë ne afekt dhe se e njëjta dëshiron që 
bashkëshorti i saj të lirohet, e gjithashtu mbrojtja konsideron që është arrit preventivi, ku i 
pandehuri ka deklaruare se nuk do të përsëris vepra tjera penale, andaj konsiderojmë që 
është e arsyeshme që ndaj të njëjtit të shqiptohet një Vërejtje gjyqësore apo një dënim me 
gjobë.   
 
1.5 Prokurori, lidhur me pranimin e fajësisë nga të akuzuarit ka deklaruar se: e beshtes 
pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurit, e njëjta është bere në mënyre vullnetare, në 
pajtim me dispozitat ligjore të KPPK-së, dhe mbështetur ne provat dhe faktet si të 
përshkruara ne aktakuzë, mbetem pranë aktakuzës, kërkoi qe i pandehuri të shpallet fajtor 
për veprën penale dhe ti dënohet sipas ligjit me rastrin e matjes së dënimit, të merren 
parasysh rrethanat rënduese dhe lehtësues nder rrethanat lehtësuese te merret pranimi i 
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fajësisë, ndërsa si rrethanë rënduese të merret parasysh fakti se kemi te bëjmë me vepër 
penale e kryer brenda familjes, së i pandehuri është kryerës i veprave te llojit te njëjtë, dhe 
faktin se vepra penale është kryer ndaj viktimave të ndjeshme. 
 
2. Vlerësimi i pranimit të fajësisë: 

2.1 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 nga neni 248 par.1 të KPPK-së. Në këtë aspekt, gjykata, ka konstatuar se i 
akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë dhe pas konsultimit të 
mjaftueshëm me mbrojtësen e tij si dhe pas njoftimit nga ana e gjykatës lidhur me benifitet 
dhe pasojat e pranimit të fajësisë, ka vlerësuar se pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht 
nga i akuzuari, 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: 

3.1 Andaj, duke u bazuar në këto që u ceken më lartë, gjykata, e ka vërtetuar këtë gjendje 
faktike :  
 
- se i akuzuari Ç. A., me dashje e ka kryer veprën penale Dhunë në Familje nga neni 248 par.1 
lidhur me par.3 të  KPRK-së, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitivin e 
këtij aktgjykimi.    
 
4. Elementet e veprës penale: 

4.1 Në par.1 të nenit 248 par. të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës 
penale: Dhunë 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 
marrëdhënieje familjare, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në 3 (tre) vjet.”. Ndërsa, në 
par.3 të nenit 248 të këtij Kodi, është paraparë forma e kualifikuar e veprës penale Dhunë në 
Familje, sipas së cilës dispozitë, parashihet: “Çdo anëtar i familjes që ushtron dhunë ose 
keqtrajtim fizik, psikologjik, seksual ose ekonomik ndaj anëtarit tjetër të familjes së tij/saj, 
dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet”. 
 
4.2 Kështu që duke u bazuar në këto dispozita ligjore, gjykata, e ka shpallur fajtor të 
akuzuarin Ç. A., për shkak të veprës penale Dhunë në Familje nga neni 248 par.1 lidhur me 
par.3 të  KPRK-së, ngase në veprimet e të njëjtit konsumohen të gjitha tiparet e kësaj vepre 
penale dhe se për të njëjtën është edhe penalisht përgjegjës. Kjo për faktin se siç e ka 
pranuar edhe vetë i akuzuari në shqyrtimin fillestarë, i cili në vazhdimësi, me qëllim të cenimit 
të dinjitetit të të dëmtuarës, në atë mënyrë që në ditën kritike rreth orës 17:00, i njëjti 
fillimisht kishte filluar të fjalosej me nënën e të dëmtuarës e cila ishte mysafire në shtëpinë 
e tyre, kur e dëmtuara O. ndërhynë i njëjti fillon të fjaloset edhe me të, e kap me duar për 
fytyre dhe i thotë “nëse nuk e lëshon shtëpinë bashkë me nënën tënde do të ju mbysë të 
dyjave”, më pas largohet nga shtëpia dhe kthehet rreth orës 21:00, në gjendje të dehur dhe 
sërish vazhdon ti ofendoj dhe të kërkoj të largohen nga shtëpia e tyre e përbashkët, më pas 
i pandehuri e godet të dëmtuarën O. me grusht në bark dhe trup, po ashtu fizikisht e sulmon 
edhe nënën e saj duke e shtyrë, deri sa e dëmtuara arrin të raportoj rastin në polici. 
 
5. Vendimi për shpalljen fajtor:  
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5.1 Duke u bazuar në këto që u cekën më lart, gjykata, ka vendosur që të akuzuarin Ç. A.,  t’a 
shpall fajtor për kryerjen e veprës penale sipas aktakuzës së lartcekur meqenëse u vërtetua 
se i njëjti e ka kryer veprën penale siç edhe vet e ka pranuar sikurse në kohën, vendin dhe 
mënyrën e përshkruar sikurse në dispozitiv të aktgjykimit dhe se për të njëjtën është 
përgjegjës. 
 
6. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit: 

6.1 Duke u bazuar në nenin 69 dhe 70 të KPRK, me rastin e shqiptimit të dënimit ndaj të 
akuzuarit, gjykata, ka vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të cilat ndikojnë 
në llojin dhe lartësinë e dënimit.  
 
6.2 Në këtë aspekt, si rrethanë lehtësuese, mbi bazën e së cilës gjykata e ka shqiptuar 
dënimin për veprën penale sikurse më lartë, është fakti se i akuzuari e ka pranuar fajësinë në 
shqyrtimin fillestar, e që kjo është një rrethanë e cila duke i ndërlidhur me rrethanat tjera, si 
fakti se i kërkon falje bashkëshortes së tij dhe të dëmtuarës-nënës së saj, i premton Gjykatës 
se asnjëherë më nuk do ta përsëris veprën penale, fakti se të njëjtit jetojnë që 20 vite në 
bashkësi martesore dhe se kanë qëllim që përsëri të jetojmë bashkë, të kenë jetë të lumtur, 
e të gjitha këto tregojnë se edhe me dënimin e shqiptuar me kusht dhe dënimin me gjobë, 
mund të arrihet qëllimi i dënimit dhe i akuzuari me të drejtë mund të pritet që në të ardhmen 
nuk do të kryejë ndonjë vepër tjetër penale. 
 
6.3 Ndërsa, gjykata si rrethanë rënduese nuk ka gjetur.  

 

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

penale të akuzuarit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar:  

 
7.1 Sipas bindjes së gjykatës, dënimi me kusht në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili 
dënim nuk do të ekzekutohet nëse të akuzuarit brenda periudhës kohore prej 1 (një) viti nga 
dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen ndonjë tjetër vepër penale, si dhe 
dënimi me gjobë në shumë prej 200 € (dyqind Euro), 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.   
 
7.2 Gjykata, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i 
dënimit, nga neni 38 i KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e 
veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij, (duke e bërë të vetëdijshëm 
për natyrën dhe shkallën e dënimeve për veprat penale që mund të kryej në të ardhmen, por 
edhe për mundësin që të kthehen në një element kontribuues për veten, familjen dhe për 
rrethin ku ata jetojnë), 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. Zëvendësimi i dënimit me gjobë:    

8.1 Duke u bazuar në nenin 43 të KPRK, gjyqtari i vetëm gjykues ka vendosur që nëse i 
akuzuari refuzon që të paguajë dënimin me gjobë ose nuk është në gjendje t’a paguajnë atë, 
atëherë dënimi me gjobë me pajtimin e të akuzuarit mund të zëvendësohet në punë në dobi 
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të përgjithshme, ashtu që 8 (tetë) orë të punës në dobi të përgjithshme do të barazohen me 
20 € (njëzet Euro) të dënimit me gjobë. Nëse i akuzuari nuk pajtohet me zëvendësimin e 
dënimit me gjobë në punë në dobi të përgjithshme, atëherë, dënimi me gjobë do të 
zëvendësohet në dënim me burgim, në atë mënyrë që për çdo 20 € (njëzet Euro) të dënimit 
me gjobë do të caktohet nga një ditë burgim. 
 
9. Vendimi lidhur me masën e paraburgimit:  

9.1 Gjykata, duke e bazuar në nenin 193 të KPP-së, me aktvendim të veçantë, ndaj të 
akuzuarit Ç. A., pas përfundimit të seancës së shqyrtimit fillestar, më dt.15.03.2021, ka 
ndërprerë masën e paraburgimit, me arsyetimin se tani më kanë pushuar arsyet ligjore mbi 
të cilat gjykata kishte caktuar masën e paraburgimit. 
  
9.2 Ndërsa, duke u bazuar në nenin 79 të KPRK, në dënimin e shqiptuar me kusht të 
akuzuarit, do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej dt.17.02.2021, e deri më 
dt.15.03.2021, në atë mënyrë që 1 (një) ditë e qëndrimit në paraburgim do të barazohet me 1 
(një) ditë burgim me kusht.  
 
10. Udhëzimi i të dëmtuarës në kontest juridiko - civil: 

10.1 Gjykata konform nenit 463 të KPPRK-se, vendosi që të dëmtuarën për realizimin e 
kërkesës pasurore-juridike ta udhëzoj në kontest të rregullt civil. 
 
 
11.Vendimi për shpenzimet e procedurës penale: 

11.1 Duke e pasur natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të akuzuarit, gjyqtari 
i vetëm gjykues, duke u bazuar nenin 451 par.1 të KPP-së, është detyruar i akuzuari konform 
dispozitave ligjore të nenit 450 të KPP-së, që ti paguajë shpenzimet e procedurës penale aq 
sa do të bëhen sipas listës së shpenzimeve dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguaj 
shumën prej tridhjetë (30) €, ndërsa në fondin për kompensimin e viktimave shumën prej 30 
(tridhjetë) euro, të gjitha këto në brenda afatit prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së 
aktgjykimit. 
 
Nga sa u tha më lart, e në bazë të neneve 248 dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale, 
u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË -Departamenti i Përgjithshëm 
P.nr.645/21, më dt.16.03.2021. 

 
 
  Zyrtarja Ligjore:                                                           Gjyqtari i vetëm gjykues 
  Merita Mazreku                                                                  Eroll  Gashi 
________________                                                   ________________________ 
 
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. 
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