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Numri i lëndës: 2021:041668 

Datë: 27.05.2021 

Numri i dokumentit:     01820577 

P. nr.122/21 
                                                                                                                                                                                                                  

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 H. A.  

nga fsh. . . .K  Gjakovë  ,për shkak te veprës penale dhuna në familje   nga neni 248 par. 1 të KPRK-

së, sipas Aktakuzës se Prokurorisë Themelore -DP në Gjakovë, PP/II.nr. 81/21 të dt.03.03.2021 në 

shqyrtimin fillestar  të mbajtur me datë 25.05.2021, në prani të Prokurorit të shtetit Sadri Alija dhe të 

akuzuarit , të njëjtën ditë mori dhe shpalli  këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

      I akuzuari H. A.   nga  fsh. . . .K Gjakovë ,data e lindjes . . . ne Gjakovë  ,i biri i T.    dhe i nënës 

H.  e gjinisë  P.  , ka te kryer kl I-rë të shkollës fillore ,i pa punë, i gjendjes së dobët  ekonomike, 

shqiptar  ,shtetas R. Kosovës, i   martuar atë i 4 fëmijëve ,   me ID . . . 

  

               Ë s h t ë     f a j t o r: 

Sepse : 

 

        -me datë 08.01.2021,  rrethe orës 15:40min,   në shtëpinë e tyre në fsh. . . .K. Gjakovë,   në 

kundërshtim me Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Familje me nr.03/L-182 ,i shkakton dhunë dhe 

keqtrajtim fizik personit tjetër,  këtu të dëmtuarës - bashkëshortes së tij S. A., në atë mënyrë që pas 

mosmarrëveshjeve të kohëpaskohshme mes vete ditën kritike,  e keqtrajton të njëjtën dhe e godet me 

shuplakë, duke shkaktuar kështu,  tek e njëjta dhunë të përcjellë me keqtrajtim fizik dhe psikologjik 

me cenim të dinjitetit si  anëtarë i familjes.  

 

-me çka me këto veprime ka kryer vepër penale dhuna në familje  nga neni 248  par.1 të 

KPRK-së.  

 

Gjykata  në bazë të nenit 4,7, 17par.1,38,43,46,47,48, 49 par.5,69,70, 248 par. 1  të KPRK-së. 

dhe nenit 365 të KPP, të akuzuarit i shqipton : 

 

DËNIM ME KUSHT 

 

  Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muaj si dhe dënim me gjobë në shumë prej 

200( dyqind ) euro , të cilat  dënime  nuk do te ekzekutohen  nëse i akuzuari  brenda kohës së 

verifikimit në afatin prej 1 (një) viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 
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E dëmtuara S. A. nga fsh. . . .K Gjakovë , për realizimin e kërkesës  pasuruare juridike udhëzohet 

në kontest civil.  

           

        Shpenzimet e procedurës penale bien ne barrën e mjeteve buxhetore te gjykatës  

 

       Gjykata duke u bazuar në nenet 17, 83, 84 par. 1, nën par 1.2, nenit 86 të KPRK-së, si dhe nenit 

513  dhe 515 të Kodit të Procedurës Penale, të akuzuarit krahas dënimit të shqiptuar si më lartë, i 

shqipton edhe  

 

MASËN E TRAJTIMIT TË DETYRUAR PSIKIATRIK AMBULATOR  NË 

INSTITUCIONIN E KUJDESIT SHËNDETËSOR PRANË  QENDRËS SË SHËNDETIT 

MENDOR NË GJAKOVË 

 

    I.OBLIGOHET i akuzuari H. A.  , që t’i nënshtrohet trajtimit të detyrueshëm psikiatrik ambulator  

, në momentin e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi  dhe të paraqitet në Qendrën e Shëndetit Mendor 

në  Gjakovë , sipas kohës, terminëve dhe rekomandimit të mjekëve-eksperteve të psikiatrisë, gjithashtu 

të përdor terapinë sipas rekomandimit të ekspertëve.   

 

    II. Kjo masë do të ekzekutohet në Institucionin e Kujdesit Shëndetësor në Qendrën e Shëndetit 

Mendor në Gjakovë  ,  e cila obligohet që ta pranoj të  akuzuarin H. A.    për trajtim të detyruar psikiatrik 

ambulator dhe kohë pas kohe ta njoftoj gjykatën mbi gjendjen dhe suksesin e trajtimit të tij dhe atë së 

paku një herë në tre muaj, si dhe ta njoftoj gjykatën për çdo vështirësi në trajtim. 

 

III. Masa e trajtimit të detyruar psikiatrik në liri nuk është e kufizuar në kohë. Kjo masë do te   zgjasë 

për aq kohë sa i akuzuari H. A.  ,  do të këtë nevojë për trajtim,  e derisa të ekzistojnë kushtet mbi të 

cilat është caktuar kjo masë,  por jo më tepër se tri vite.  

  

  IV. Në rast të mosrespektimit të kësaj mase nga  i akuzuari, Gjykata mund të vendos për ndërrimin 

e masës - shqiptimin e masës së trajtimit të detyruar psikiatrik  me ndalim. 

 

V. Kjo masë e trajtimit është caktuar/shqiptuar, pasi që i akuzuari është diagnostikuar me diagnozën 

çrregullim i personaliteti i pa specifikuar e koduar  me shifrën F- 60.9 sipas (ICD-1). 

 

A r s y e t i m 

 

         Prokuroria Themelore në Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm, kësaj gjykate i  ka parashtruar 

aktakuzën PP/II.nr. 81/21 të dt.03.03.2021 kundër të akuzuarit H. A.  nga  fsh. . . .K Gjakovë ,  për 

shkak të veprës penale dhuna në familje    nga neni 248/1 të KPRK-së. 

   

 Gjatë shqyrtimit fillestar me të datës 25.05.2021, përfaqësuesi i PTH-së në Gjakovë , Prokurori 

Sadri Alija, lexon aktakuzën PP/II.nr. 81/21 të dt.03.03.2021., ku deklaroi se mbetet në tërësi pranë 

aktakuzës.  

 

    I akuzuari H. A. , duke u deklaruar lidhur  me fajësinë  ,thekson se e pranon ne tërësi fajësinë sipas 

aktakuzës me të cilën pandehet  duke i ditur edhe më pare pasojat e pranimit të fajësisë dhe atë në 

mënyrë vullnetare dhe pa presion, shtojë se me pranimin e fajësi  jam penduar për veprën e kryer  në 

gjendjen në te cilën isha , premtojë se një veprim i tillë nuk do te përsëritet dhe do te jem me i 

kujdesshëm duke i kërkuar falje  nga e dëmtuara  për veprimet e mija , tani me te dëmtuarën jetojmë se 

bashku dhe kujdesemi për fëmijët tanë , ku unë jam i vetmi anëtar qe sigurojë te ardhura për familjen 

time , i propozoi gjykatës qe te merr parasysh rrethanat lehtësuese si pranimin e fajësisë , pendimin e 
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shprehur ne gjykate dhe premtimin se një veprim i tillë nuk do te përsëritet ,te me shqiptojë një dënim 

me te butë me qe është hera e parë qe kam ra ndesh me ligjin ,e po ashtu kam edhe gjendjen se dobët 

ekonomike- shfrytëzues i ndihmave sociale . 

  

   Duke u deklaruar lidhur me pranimin e fajësisë Prokurori i shtetit Sadri Alija  , deklaron se nuk 

e kundërshton pranimin e fajësisë nga këtu i akuzuari H. A.  pasi  qe të njëjtin   pranimin e fajësisë e ka 

bere ne mënyrë vullnetare dhe pa presion duke i kuptuar pasojat dhe favoret e pranimit te fajësisë te 

sqaruara  nga ana gjykatës  ,e duke marr parasysh se aktakuza ka mbështetje ne provat personale dhe 

material ne bazë te cilave është paraqitur gjendja faktike ne dispozitiv ku edhe përmbushen te gjitha 

elementet e veprës penale me te cilat ngarkohet i akuzuari ,e po ashtu gjykatës i propozoi qe konform 

nenit 18 par. 2 dhe nenit 86 par.1nën. par.1.1 të KPRK-ës dhe nenit 512 te KPPRK-ës te pandehurit 

krahas dënimit te i shqiptojë masën e trajtimit te detyrueshëm psikiatrik në institucionin përkatës sipas 

propozimit te eksperteve e cila mase duhet te ekzekutohet ne Qendrën e Shëndetit Mendor ne Gjakovë. 

   

      Meqenëse  i akuzuari e ka  pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë, gjykata   

ka vërtetuar se janë përmbushur kërkesat nga neni 248 paragraf 1, pika.1.1., 1.2 dhe 1.3 të Kodit të 

Procedurës Penale  të Republikës së Kosovës, përkatësisht vlerësoj se i njëjti e ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë, se ky pranim i  fajësisë është  bërë në baza vullnetare dhe se ka mbështetje 

edhe në faktet dhe provat që përmban aktakuza. Po ashtu, ka vërtetuar se  aktakuza nuk përmban asnjë 

shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike dhe nuk ekziston  asnjë nga rrethanat për hedhjen e aktakuzës 

apo të pushimit të procedurës penale të parapara me nenin 253 paragraf 1 të Kodit të Procedurës Penale 

të Kosovës, andaj edhe ia  ka pranuar këtë pranim të fajësisë. 

 

      Gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike të përshkruar në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke u 

mbështetur  jo vetëm nga pranimi i fajësisë që është bërë nga i akuzuari, por ky pranim ka mbështetje 

edhe në provat që gjenden në shkresat e lëndës për çka edhe të njëjtin e ka shpallur fajtor.   

 

        Në shqyrtimin  fillestar të datës 25.05.2021 është administruar si provë edhe raporti mbi gjendjen 

e shëndetit mendor të akuzuarit H. A.   nga Instituti i Psikiatrisë Forenzike , me numër të protokollit 

96/2  të datës 02.03.2021, nga i cili konstatohet se tek i ekzaminuari është evidentuar diagnoza, 

çrregullim mendor i quajtur çrregullim  personaliteti i i pa specifikuar e koduar  me shifrën F- 60.9 

sipas (ICD-1), tek i pandehuri në momentin e kryerjes së veprës penale llogaritsh mëria për veprën 

penale për të cilën ngarkohet është e zvogëluar në shkallë esenciale Andaj i sugjerojmë gjykatës 

shqiptimin e masës se trajtimit te detyrueshëm psikiatrik  nga liria  në Qendrën e Shëndetit Mendor  në 

Prishtinë sipas dinamikës së paraparë nga ana e mjekut trajtues.. 

  

       Gjykata  me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, vlerësoj të gjitha rrethanat konform nenit 69 

dhe70  të KPRK-së,  që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit. 

 

       Si rrethanë posaçërisht lehtësuese,  gjykata ka marr parasysh se i akuzuari veprën penale e ka kryer 

në gjendje të aftësisë së zvogëluar  pasi tek i njëjti është evidentuar diagnoza çrregullim i personaliteti 

i pa specifikuar e koduar  me shifrën F- 60.9 sipas (ICD-1),rrethanë lehtësuese pati parasysh  pranimin 

e fajësisë të cilën e ka bërë në të gjitha fazat e procedurës , ka premtuar që në të ardhmen nuk do të 

kryen vepër tjetër penale, është  penduar për veprën e kryer , kërkim falja nga e dëmtuara.  Ndërsa sa i 

përket rrethanave rënduese, gjykata në rastin konkret konsideron faktin se i njëjti ka kryer veprën 

penale të përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës . 

              

        Gjykata   sipas bindjes së saj,  vlerësoj se shqiptimi i dënimit me burg për të akuzuarin  në 

kohëzgjatje prej 5(pesë )  muajve  si dhe dënimin me gjobë në shume prej 200(dyqind ) euro , të cilat 

dënime nuk do të ekzekutohen, nëse  i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin  prej  1 (një) viti,  
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nuk do të kryen vepër tjetër penale , me bindje se është dënim i drejtë,  në harmoni me peshën e veprës 

penale dhe shkallën e përgjegjësisë së tij  dhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i tij, i paraparë në 

nenin  38 dhe 47 të KPRK-së, i cili konsiston me parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprës 

penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij, të parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprës 

penale dhe të shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit 

për respektimin e ligjit.  

 

         Gjykata krahas dënimit të shqiptuar kundër të akuzuarit, ka shqiptuar  masën e trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik në liri në Institucionin e Kujdesit Shëndetësor pranë  Qendrës së Shëndetit 

Mendor në Gjakovë  , duke u  bazuar konform nenit 84 paragraf 1,  nën paragraf  1.2 dhe nenit 86 par. 

1 të KPRK-së, për të cilën gjykata është e bindur se do të ndikoj pozitivisht tek i njëjti me qëllim të 

trajtimit të tij shëndetësor psikiatrik, e këtë duke u bazuar edhe në personalitetin e të  akuzuarit dhe 

gjetjet lidhur me gjendjen e shëndetit mendor të tij të bërë në raportet e IPFK-së.      

 

        Gjyqtarja e vetme gjykuese  vlerëson se masa e trajtimit të detyrueshëm në liri për të njëjtin është 

e nevojshme, jo vetëm për të shmangur rrezikun serioz  se mund  të kryen sërish vepër penale, por edhe 

me qëllim të trajtimit dhe mjekimit të tij, andaj të njëjtit i është shqiptuar masa e trajtimit të detyrueshëm 

psikiatrik në liri me detyrim që i njëjti të paraqitet Qendrën e Shëndetit Mendor në  Gjakovë  , sipas 

kohës, terminëve dhe rekomandimit të mjekëve-eksperteve të psikiatrisë, gjithashtu të përdor terapinë 

sipas rekomandimit të ekspertëve në kohëzgjatje gjer sa të jetë e nevojshme për zëvendësimin e kësaj 

mase, por jo më gjatë se tri vite nga dita e shqiptimit të kësaj mase, me detyrim që Qendra e Shëndetit 

Mendor në Gjakovë   së paku një herë në  tre muaj të njoftoj gjykatën për gjendjen shëndetësore dhe 

suksesin e trajtimit të pandehurit.  

 

         Gjykata, duke u bazuar në nenin 463 paragrafi 2 të KPP, ka vendosur që të dëmtuarën , për realizimin 

e kërkesës pasurore juridike ta udhëzojë në kontest të rregullt juridiko civil.  

 

Vendimi që shpenzimet e procedurës penale të bien ne barrën e mjeteve buxhetore, gjykata e morri 

ne mbështetje te nenit 453/4 te KPP-ës ,pasi që e akuzuara është shfrytëzuese e ndihmave sociale e 

detyrimi qe ti paguajnë shpenzimet procedurale do te rrezikonte gjendjen materiale te akuzuarës ose të 

personave që ajo  detyrohet ti mbështes materialisht. 

 

 

            Nga sa u tha me lart, u vendos si ne dispozitiv te këtij Aktgjykimi.   

 

GJYKATA THEMELORE  NË GJAKOVË 

Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni Penal 

P.nr.122/21 të datës 25.05.2021 

 

Procesmbajtësja                                                                             Gjyqtarja 

Flutur Nagavci                                                                 Ilirjana Hoti 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund te paraqitet ankesë, në afatin  
                               prej 15 ditësh ,nga dita e marrjes se tij ne dorëzim ,Gjykatës së 

                   Apelit ne Prishtinë. Ankesa ne kopje te mjaftueshme i dorëzohet 

                   kësaj Gjykate. 
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