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Numri i lëndës: 2021:019145 

Datë: 31.03.2021 

Numri i dokumentit:     01650749 

 

                                                                                                                       P.nr.56/21 

                                                       NË EMËR TË POPULLIT  

 

   Gjykata Themelore Prizren – dega nē Suharekē, gjyqtari Robert Tunaj,  me sek. Juridike 

F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit  N. M. K. nga fsh.  B., për shkak të veprës 

penale  dhuna në familje nga neni 248  par. 1 dhe 2 të KP, duke vendosur sipas aktakuzes të PTH 

në Prizren PP.II.nr. 2347-1/20 të dt. 02.02.2021, në seancēn gjyqësore të mbajtur me 

dt.29.03.2021, në prezencë të PSH Naim Gashi, të akuzuarit,  mori dhe publikisht shpalli, ndërsa 

me daten 31.03.2021 përpiloi kētë:  

 

A K T GJ Y K I M 

    

 I akuzuari N. K., nga i ati M., e ëma H., i lindur  me dt.18.01.1974, nga fsh. B.,  ka të 

kryer  arsimin fillor, i martuar baba i tre  fëmijve, i gjendjes së dobët  ekonomike, bujk, shqiptar  

shtetas i Republikës së  Kosovës. 

 

ËSHTË   FAJTOR 

               

    Më dt. 03.11.2020 rreth orës 19,50 minuta,  në fshatin B. Komuna e Suharekës 

saktesisht në shtëpin  familjare, kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik me qellim të cenimit  të 

dinitetit  të personit tjetër brenda  një marrdhënje familjare ndaj të dëmtuares bashkëshortes se 

tij M. U., në atë menyrë  pas një mosmarrëveshje paraparake në momentin kur i pandehuri i perzë 

nga shtepia disa  musafirë që ishin prezent në shtepin e tij, ndërsa reagon e dëmtuara  se 

bashkëshorti i saj duhet të shiqoi punët e veta, në ketë moment i pandehuri e keqtrajton fizikisht 

të dëmtuaren  të cilen e kap për  fyti dhe  flokësh me të cilat  veprime të dëmtuarës  i shkakton 

shqetësim dhe pasiguri.  

 

  Me  këto veprime ka kryer veprën penale  dhuna në famlje nga neni 248  par. 1 dhe 2 të  

KP. 

 Gjykata në kuptim të nenit 38,39,40,42,43,69,70, 248 par. 1 dhe 2 të KP,  dhe nenit  365, 

450 dhe 463 të akuzuarin: e 

 

                                                      GJ Y K O N 

 

 Të akuzuarin N. K. me denim me burg efektiv në kohezgjatje  prej 2 muaj dhe denim me 

gjobë në shumë prej 100 €,  të cilat denime do të ekzekutohen nē afat prej 15 ditesh  pas 

plotëfuqishmeris se këtij aktgjykimi. Në rast se denimi me gjobë  nuk realizohet as detyrimisht,  

denimi me gjobë zavendësohet  me denim  me  burg në  kohëzgjatje prej 5 ditesh, duke  llogaritur 

pēr çdo 20 € një ditë burg. 
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Obligohet  i akuzuarit me shpenzimet e procedurēs, nē emēr te paushallit gjyqēsor 

shumën 20 € dhe takesen për kompenzim te viktimave te krimit  shumen me nga  30 €. 

 

E dëmtuara M. Sh. U. nga fshati B.,  për realizimin e kërkesës  pasuroro juridike 

udhëzohet  në kontest te rregullt  civil. 

 

 

                                                           A r s y e t i m 

 

 PTH në Prizren me aktakuzen PP.II.nr. 2347-1/20 të dt. 02.02.2021, ka akuzuar N. M. 

K. nga fsh.  B., për shkak të veprës penale  dhuna në familje nga neni 248  par. 1 dhe 2 të KP, 

aktakuzën  të cilin gjate séancës gjyqësore  prej fillimit  gjer nē mbarimin e saj  e ka përfaqësuar  

PSH në Prizren Naim Gashi, i  cili në shqyrtim gjyqësor në tërsi ngel pran të dhënave si nē 

aktakuzë, me propzim që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

 Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.29.03.2021 dhe nē vetë pranimin nga 

ana e të akuzuarit ka vërtetuar këte gjendje faktike: 

 

Në tërsi është vërtetuar se me dt 03.11.2020 rreth orës 19,50 minuta,  në fshatin B. 

Komuna e Suharekës saktesisht në shtëpin  familjare, kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik me 

qellim të cenimit  të dinitetit  të personit tjetër brenda  një marrdhënje familjare ndaj të dëmtuares 

bashkëshortes se tij M. U., në atë menyrë  pas një mosmarrëveshje paraparake në momentin kur 

i pandehuri i perzë nga shtepia disa  musafirë që ishin prezent në shtepin e tij, ndërsa reagon e 

dëmtuara  se bashkëshorti i saj duhet të shiqoi punët e veta, në ketë moment i pandehuri e 

keqtrajton fizikisht të dëmtuaren  të cilen e kap per  fyti dhe  flokesh me të cilat  veprime të 

dëmtuarës  i shkakton shqetësim dhe pasiguri.  

 

Ketë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i të akuzuarit  i cili në 

shqyrtim gjyqësor  vullnetarisht e ka pranuar fajsin. 

 

Gjykata  sipas  detyrës zyrtare në shkresat e lēndës  nuk ka gjetur  ndonjë provë të pa 

pranueshme dhe poashtu  gjykata ka vërtetuar  se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajsis, pranimi i fajit  nga ana e të akuzuarit është bërë vullnetarisht në shqyrtimin 

gjyqësor, pranimi ështe mbështetur në faktet  e qështjēs qē përmban aktakuza, siq janë:   raporti 

fillestar i incidentit 2020-GB-..., deklarata e  të dëmtuares  të dhenë në polici 03.11.2020, 

deklarata e dëshmitares V. K. të dhënë në stacionin policor në Suharekë me dt. 03.11.2020 si dhe 

shkresat  tjera të cilat  gjinden në lëndë si prova materiale të paraqitura ndaj të akuzuarit nga  ana 

e PTH në Prizren. 

 

 Gjykata poashtu  në tērsi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajsis është bërë në menyrë 

vulletare i vetëdijshëm dhe në përputhje me nenin 248  nga se nuk egziston ndonjë  nga arsyerat 

dhe kushtet pēr hudhjen e aktakuzes, apo pushimin e procedurēs penale si dhe nenit 253 të KPP. 

Dhe nga këto fakte  të cilat i përmban aktakuza, gjykata ka ardhur nē përfundim se me veprimin 

e të akuzuarit formohen të gjitha elementet  e qënjes  së veprës penale dhuna në familjare nga 

neni 248 par. 1 dhe 2 tē KP, gjykata ka vendosur të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ia shqiptoi  

denimet siqë është cek në aktgjykim. 
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Gjykata gjatē marrjes së vendimit  mbi denimin ka vlersuar tē gjitha rrethanat nē kuptim 

tē nenit 69 dhe 70 të KP. 

 

Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se i akuzuari  ka patur qëndrimin korrekt 

ndaj gjykatës, pranimin nē tērsi tē veprēs  se kryer, ështē penduar pēr veprēn e kryer, gjendjen e 

dobët ekonomike, kurse  rrethan posaqerisht  rënduese nuk gjeti. 

 

 Vendimi për udhëzimin e të dëmtuares në kontest civil për realizimin e kërkeses pasuroro 

juridike u mor në kuptim të nenit 463  të KPP-së pasi të dhënat në këtë procedurë nuk sigurojn 

bazë për gjykim të plotë apo të pjesëshem të saj. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u mor në kuptim të nenit 450 të KPP. 

 

Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë kompenzimin e viktimave të 

krimit  është marr konform nenit  39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit per kompenzimin e viktimave 

të krimit. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2021:019145, 31.03.2021 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________ 

 

                                                                                               Robert Tunaj 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj Gjykate Themelore. 


