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Numri i lëndës: 2021:026840 

Datë: 19.03.2021 

Numri i dokumentit:     01613106 

 

P. nr.115/21 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

  GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Përgjithshëm, Gjyqtarja Ilirjana 

Hoti, me sekretaren juridike Flutur Nagavci, në çështjen penale kundër të akuzuarit P.H.   nga  fsh .. . 

.Komuna  Gjakovë, për shkak të veprës penale Dhuna në familje nga neni 248 par.1  të  KPRK-së, 

,sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore -DP në Gjakovë PP/II nr. 278/21 të dt.24.02.2021,  në 

shqyrtimin fillestar të mbajtur më datë 18.03.2021 , në prani të Prokurorit së shtetit Mone Syla  , të 

dëmtuarës A. H. , mbrojtësit të viktimave F. Q.si dhe  të akuzuarit me datën 19.03.2021 , mori dhe 

publikisht shpalli këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 

  I akuzuari P.H.  ,nga fsh. . . .Komuna  Gjakovë ,data e lindjes . . .,i biri i L.  dhe i nënës M.  e 

gjinisë  Sh. , ka të kryer  shkollën e mesme ,bujk , i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar ,shtetas R. 

Kosovës, i martuar atë i 2 fëmijëve, me ID . . . 

                                

                                                             Ë s h t ë       f a j t o r 

Sepse : 

           -nga koha e pa caktuar e deri me dt.27.12.2020 rreth orës 12:00 ,në fsh. . . ., K  Gjakovë 
,  saktësisht në shtëpinë e tyre të përbashkët ,në vazhdimësi me qëllim të cenimit të dinjitetit të personit 

tjetër brenda një marrëdhënie familjare ,shkakton dhunë në familje ,respektivisht dhunë psikike ndaj të 

dëmtuarës A. H. -bashkëshortes së tij , në atë mënyrë që i pandehuri  në vazhdimësi  i drejtohet  të 

dëmtares me fjalët „budallic, ti nuk din me punu“ ,ku e dëmtuara e gjendur në këtë situatë për shkak të 

çrregullimit të madh emocional, shqetësimit të vazhdueshëm psikologjik ,me dt. 03.02.2021, e thërret 

në telefon vëllain e saj D. dhe i thotë „a më pranoni në shtëpi se dua të ndahem nga burri se nuk po 

mundem më ta durojë “me ç ‘rast tek e dëmtuara shkakton dhunë ose keqtrajtim psikologjik te 

përshkruar si në ekspertizë të  Dr. Z. K.të dt.23.02.2021. 

 

  - me çka ka kryer veprën penale Dhunë në Familje nga neni 248 par.1 te KPRK-së. 

 

 Gjykata  duke u bazuar në nenin 2,3, 6,17, 38,39,40, 42,43,69,70,  nenit 248 par1 të KPRK-së  

dhe nenit 365,  të KPPK, të akuzuarin e  gjykon :  

   

                                                  G J Y K O N 

 

ME DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 90(nëntëdhjetë )ditësh ,  si dhe  
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DËNIM ME GJOBË  në shumë prej  200.oo (dyqind) euro,  të cilin dënim i akuzuari duhet ta 

paguaj në afat prej 60 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi  . 

 

Me kërkesën dhe pëlqimin e të akuzuarit, konform nenit 44 të KPRK-së, Dënimi me burgim prej 

90( nëntëdhjet )ditësh, të akuzuarit P.H. , I ZËVËNDËSOHET ME DËNIM ME GJOBË në shumën 

prej 500 ( pesëqind  €uro. të cilin dënim i akuzuari duhet ta paguaj në afat prej 60 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi  . 

 

 Nëse i akuzuari  nuk dëshiron ose nuk mund ta paguajë gjobën e zëvëndsuar të dënimit me burg 

prej 500 ( pesëqind) €uro., sipas nenit 43 par.3 të KPRK-së ,atëherë i njëjti do t’i zëvendësohet me 

dënim burgimi në kohëzgjatje prej 25 (njëzet e pesë ) ditësh ,duke llogaritur për çdo ditë burgu prej 20,- 

€(njëzetë)euro . 
 

Nëse i akuzuari, nuk dëshiron ose nuk mund ta paguajë dënimin me gjobë në shumë prej 

200(dyqind)  euro ,Gjykata në bazë të nenit 43 par.3 të KPPK-së , dënimi me gjobë do ti zëvëndsohet 

me dënim me burg në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë )ditësh , duke llogaritur çdo ditë burgu të qëndrimit 

në burgim nga 20 (njëzet) euro , të gjobës.  

 

Detyrohet i akuzuari që në emër të kompensimit të viktimave të krimit  të paguaj ë shumë prej 

30,oo€  si dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20.oo €, në afat prej 15 ditëve ,pasi 

Aktgjykimi të merr formë të prerë, nën  kërcenim të përmbarimit me dhunë .                                                                       

        

A r s y e t i m 

 

  Prokuroria Themelore në Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë 

PP/II.nr.278/21 të datës 24.02.2021   , kundër të akuzuarit P.H.  nga fsh. . . . Komuna  Gjakovë ,   për 

shkak të veprës penale Dhuna në familje nga neni 248 par.1  të KPRK-së.  

        

 Prokurori i shtetit  Mone Syla , gjatë shqyrtimit fillestar të mbajtur me datë 18.03.2021 , lexoi 

aktakuzën PP/II.nr.278/21  të datës 24.02.2021 , dhe deklaroi se mbetet në tërësi pranë aktakuzës. 

 

I akuzuari P.H.  ,gjatë shqyrtimit fillestar duke u deklaruar lidhur me  fajësinë   ka  theksuar se  

e pranon në tërësi fajësinë sipas aktakuzës me te cilën pandehet  duke i ditur edhe më parë pasojat e 

pranimit të fajësisë dhe atë në mënyrë vullnetare dhe pa presion, shtojë se me pranimin e fajësisë  jam 

penduar për veprën e  kryer  ndaj këtu të dëmtuarës – bashkëshortes sime, premtojë se një veprim i 

tillë nuk do të përsëritet dhe në të ardhmen do të jem me i kujdesshëm, kërkojë falje nga e dëmtuara 

për shqetësimin e shkaktuar, andaj i propozoi gjykatës që të marr parasysh rrethanat lehtësuese si 

pranimi i fajësisë, premtimi se në të ardhmen nuk do të përsërisë vepra penale te natyrës se njëjtë apo 

të ngjashme ,kërkim falja nga e dëmtuara  si dhe gjendjen e dobët ekonomike, të më shqiptojë një 

dënim më të butë, e në rast se parashihet dënim me burgim të njëjtin me   pëlqimin dhe kërkesën time 

të më zëvendësojë me dënim me gjobë.  

 

 E dëmtuara A. H. , në shqyrtimin fillestar deklaroi se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë , 

nuk i bashkëngjitëm ndjekjes penale dhe nuk kërkon kompensim demi ,me qenë se nga  ajo ditë unë 

jetojë tek të afërmit e mi ,me të njëjtin me nuk kemi pasur probleme me qenë  se nga ana e gjykatës 

edhe është lëshuar urdhëresa për mbrojtje sipas urdhëresës së kësaj gjykate   C.nr. 1024/20 

dt.08.01.2021 ,ku të njëjtit i ndalohet këtu të akuzuarit ofrimi në distancë 50 m në shtëpinë ku është 

duke banuar tek vëllezërit në fsh. . . . 
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Mbrojtësja e viktimave F. Q., deklaroi se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë të bërë nga 

këtu i akuzuari si dhe e mbështet deklarimin e palës së dëmtuar . 

 

Prokurori i shtetit Mone Syla , deklaron se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga këtu i 

akuzuari P.H., pasi që janë plotësuar kushte ligjore nga neni 248/1 te KPPRK-ës , pranimi i fajësisë 

gjene  mbështetje në provat dhe shkresat që i janë bashkangjitur aktakuzës, pranimi i fajësisë  nga ana 

e të akuzuarit është bërë në mënyrë vullnetare duke i kuptuar  pasojat dhe benefitet  e pranimit të 

fajësisë , andaj lus gjykatësen që të pranojë pranimin e fajësisë  dhe njëherë ndaj të njëjtit ti shqiptojë 

një dënim konform dispozitave ligjore duke pasur parasysh rrethanat lehtësuese dhe renduese dhe 

njëherë i njëjtit të obligohet në pagesën e shpenzimeve procedurale.  

 

  Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 Në tërësi u vërtetua se i akuzuari  P.H.: -nga koha e pa caktuar e deri me dt.27.12.2020 

rreth orës 12:00 ,në fsh. . . ., K  Gjakovë ,  saktësisht në shtëpinë e tyre të përbashkët ,në vazhdimësi 

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

në familje ,respektivisht dhunë psikike ndaj të dëmtuarës A. H. -bashkëshortes së tij , në atë mënyrë 

që i pandehuri  në vazhdimësi  i drejtohet  të dëmtares me fjalët „budallic, ti nuk din me punu“ ,ku e 

dëmtuara e gjendur në këtë situatë për shkak të çrregullimit të madh emocional, shqetësimit të 

vazhdueshëm psikologjik ,me dt. 03.02.2021, e thërret në telefon vëllain e saj D. dhe i thotë „a më 

pranoni në shtëpi se dua të ndahem nga burri se nuk po mundem më ta durojë “me ç ‘rast tek e 

dëmtuara shkakton dhunë ose keqtrajtim psikologjik te përshkruar si në ekspertizë të  Dr. Z. K.të 

dt.23.02.2021. 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga i  akuzuari i cili 

t në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë, për shkak të së cilës gjykata nuk ka 

administruar provat. Gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga i akuzuari është bërë 

në pajtim me nenin 248 te KPPK-së. Gjatë pranimit të fajësisë gjyqtari i vetëm gjykues konstatojë se 

i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e  pranimit të fajësisë, pranimi është bërë vullnetarisht  nga 

i akuzuari, pranimi i fajësisë mbështetet në faktet dhe provat qe i përmban aktakuza, në materialet e 

prezantuara nga prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje te 

qartë ligjore ose gabime faktike. 

Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit formohen 

të gjitha elementet e veprës penale të përshkruara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka 

vendosur që të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ti gjykojë në bazë të ligjit, më parë duke vërtetuar 

përgjegjësisë penale juridike të tij. 

 

 Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin dhe llojet e tij, gjykata ka vlerësuar të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese të parapara  nga neni 69të KPRK-së, të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë 

e dënimit. Rrethana rënduese  gjykata e konsideron faktin se i akuzuari ka kryer veprën penale dhunë 

në familje nga neni 248 par 1  të KPRK-së, ndërsa si rrethana lehtësuese gjykata ka vlerësuar 

rrethanat personale të akuzuarit  se i njëjti është baba i 2 fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike , 

sjelljen e tij para kryerjes së veprës penale ka qenë korrekte  . Si rrethanë posaçërisht  lehtësuese 

gjykata vlerësoi edhe pranimin e fajësisë nga i akuzuari në çdo fazë të procedurës , sjellja korrekte 

në gjykatë , pendimin për veprën e kryer , premtimin se në të ardhmen nuk do të përsëris apo të kryej 

vepra tjera penale, deklarimi i te dëmtuarës se nuk i bashkëngjitëm ndjekjes penale dhe nuk kërkon 

kompensim dëmi ,  kështu që duke mos gjetur rrethana posaçërisht  rënduese gjykata ka zbatuar 

dispozitat e zbutjes se dënimit bazuar në nenin 72 par.1 nën. par 1.7 të KPRK-së dhe të akuzuarit ia 

ka shqiptuar dënimin me burgim ne kohëzgjatje prej 90( nëntëdhjetë)  ditësh si dhe dënim me gjobë 

në shumë prej 200(dyqind ) euro , me  bindje  e plotë se  ky dënim është në harmoni me peshën e 



 Numri i lëndës: 2021:026840 
 Datë: 19.03.2021 
 Numri i dokumentit: 01613106 
 

4 (4)  

   
2
0
2
1
:0
3
6
8
6
6

 

veprës penale ,shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit , personalitetin e të akuzuarit dhe se 

gjykata është e bindur se me dënimin e shqiptuar ndaj të akuzuarit do te arrihet qëllimi i dënimit nga 

neni 38të KPRK-ës. 

Pas shpalljes së aktgjykimit, me kërkesën dhe pëlqimin e  të akuzuarit,  Gjykata në kuptim të 

dispozitës te nenit 44 të KPRK-së ,dënimin e shqiptuar me burgim e ka zëvendësuar me dënim me 

gjobë me pëlqimin e personit të dënuar si në dispozitiv te këtij aktgjykimi, me shpresë dhe bindje se 

me dënimin e shqiptuar do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me Ligj dhe ky dënim i tillë i 

shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat 

personale të cilat i posedon i akuzuari dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojë në parandalimin e të 

akuzuarit  nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë rehabilitimin e tij ,do të 

parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprave penale , ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit 

për respektimin e ligjit. 

Gjykata  nuk e  ka udhëzuar të dëmtuarën A. H., në kontest civil për realizimin e kërkesës  

pasurore - juridike, pasi që e njëjta në shqyrtimin fillestar  nuk kanë  parashtruar kërkesë të tillë.  

 

Vendimi mbi shpenzimet  procedurës penale dhe atë në emër të paushalli gjyqësor në shumë 

prej 20,oo € ,është bazuar  në dispozitat e nenit 450 par.1dhe 2 nën paragrafi 2.6 të KPPK-së.  dhe 

shpenzimet në shumë prej 30.oo € është marr  konform nenit 39 par.3  nën.par.3.1 të Ligjit Nr. 05/L-

036. për kompensimin e Viktimave të Krimit . 

 

                        Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi .              

                                       GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 

                                                P. nr.115/21   më datë 19.03.2021 

 

Sekretarja juridike,                  Gj y q t a r j a, 

  Flutur Nagavci                                Ilirjana Hoti 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund të paraqitet ankesë ,në afatin prej

                                               15 ditësh,  nga dita e marrjes së tij në dorëzim, Gjykatës së 

                                               Apelit në Prishtinë. Ankesa në kopje të mjaftueshme i dorëzohet

                                    kësaj Gjykate. 

 
 

 

 

 

 

 

 


