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Numri i lëndës: 2019:190960 

Datë: 21.11.2019 

Numri i dokumentit:     00666922 

 

 

P.nr. 600/2019 
 

  GJYKATA  THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti Përgjithshëm -Divizioni Penal,  
me gjyqtaren e vetme gjykuese Besarta Doli dhe me  zyrtaren ligjore Shkendije Halilosmani, 
në lëndën penale kundër të akuzuarit  A.O. nga Gjakova, për shkak të veprës penale   
dhuna në familje nga neni 248 paragraf 1 të KPRK-së, si  dhe veprës  penale lëndim i lehtë 
trupor  nga neni 185 paragraf 3 nën paragraf 3.1  lidhur me paragrafin 1, nën paragraf 1.4 
të KPRK-së lidhur me veprën penale dhuna në familje nga neni 248 paragraf 2 të KPRK-së,  i 
akuzuar sipas aktakuzave të Prokurorisë Themelore në  Gjakovë, Departamenti i 
Përgjithshëm PP/II-nr.1129/2019 të datës 11.10.2019 dhe PP/II.nr. 1064/2019 të datës 
14.10.2019, pas shqyrtimi fillestar të mbajtur me datë 25.10.2019 dhe shqyrtimit gjyqësor 
të mbajtur me datë 04.11.2019,  në prezencën e prokurorit të shtetit Enis Gashi, të  
dëmtuarës M.O., Përfaqësueses  nga Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave F. B.Q., të  
akuzuarit A.O., si dhe mbrojtësit të tij avokatit G.J. nga Gjakova, i caktuar sipas detyrës 
zyrtare,  me datë 07.11.2019 mori dhe shpalli, ndërsa përpiloj me datë 20.11.2019 këtë :  
 

A K T GJ Y K  I M 

          
I akuzuari A.O. nga Gjakova, i biri i V. dhe i K., e gjinisë Z., data e lindjes..., në 

Gjakovë,  ka të kryer shkollën e mesme, punon si zjarrfikës, i  martuar, atë i dy fëmijëve, i 
gjendjes së  mesme ekonomike, më parë i dënuar, shqiptar, shtetas i Republikës së 
Kosovës, numër personal ...,  ka qenë në paraburgim nga data 31.08.2019 gjer me datë 
25.10.2019 . 
 

Ë sh t ë   f a j t o r 
I. 

 Sepse  me datë 29.08.2019 në Gjakovë, pikërisht në shtëpinë e tij, shkakton dhunë  në 
familje, respektivisht  dhunë  psikike ndaj të dëmtuarës – bashkëshortes së tij M.O., në atë 
mënyrë që për shkak të raporteve jo të mira, i  akuzuari vazhdimisht ka shkaktuar dhunë  
psikike ndaj të dëmtuarës,  duke u treguar agresiv, duke u zhveshur lakuriq nëpër shtëpi,  
duke e lënë të dëmtuarën  në rrugë, duke dal në rrugë, duke krijuar probleme tek e dëmtuara, 
duke e ofenduar dhe nënçmuar  vazhdimisht  të njëjtën dhe në ditën kritike për shkak se 
kishte  marr  një veturë me qera dhe e kishte goditur një veturë tjetër, kthehet në shtëpi i 
nevrikosur, duke i bërtitur të dëmtuarës, derisa e dëmtuara ka lajmëruar rastin në polici për 
shkak të dhunës psikike të krijuar ndaj saj nga i  akuzuari, të konstatuar në raportin mjekësor 
të Dr. I.G. të datës 04.09.2019. 
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  - Me çka ka kryer veprën penale dhuna në familje nga neni 248 paragraf 1 të KPRK-së. 
 

II. 
Me datë 13.08.2019, rreth orës 10:40/h, në Gjakovë, pikërisht në shtëpinë e tij, 

shkakton dhunë në familje, respektivisht keqtrajtim fizik ndaj vajzës së tij të mitur – 
dëmtuarës G.O. data e lindjes..., në Gjakovë,   në atë mënyrë që gjatë një mosmarrëveshje në 
mes të  akuzuarit dhe  të dëmtuarës, rreth ndarjes dhe rregullimit të mishit për festën e 
Kurban Bajramit, ashtu që i  akuzuari kërkon nga e dëmtuara që të ia sjell dy enë të kuzhinës, 
mirëpo e dëmtuara refuzon me arsyen  se është e zënë, i akuzuari nga nervoza  e sulmon të 
dëmtuarën, duke  e goditur me shuplakë  në kokë, duke e rrëzuar në tokë, me ç ‘rast si pasojë 
e këtyre goditjeve, e dëmtuara pëson lëndime të lehta trupore, me dëmtime të përkohshme  
të shëndetit, të përshkuara  më hollësisht  në raportin e ekspertes  mjeko-ligjor të Dr. B.C. të 
datës 09.10.2019. 
 

-Me çka ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor  nga neni 185 paragraf  3 nën 
paragraf 3.1  lidhur me paragrafin 1  nën paragraf 1.4 të KPRK lidhur me  veprën penale dhuna 
në familje nga neni 248 paragraf  2 të KPRK-së.  

              
Gjykata duke u bazuar në nenet 2,3,4, 6,7, 17, 18 paragraf 2,  neneve 38, 39 paragraf 1 

nën paragraf 1.2 dhe 1.2,  neneve  43, 46 paragraf 1 pika 1.1 dhe paragraf 2, nën paragraf. 2.2 
, neneve 47, 48, 49, 50, 55, 69, 70, 71 paragraf.1, nën paragraf 1.3, neneve 76, 79,  nenit 248 
paragraf 1, nenit 185 paragraf 3 nën paragraf 3.1  lidhur me paragrafin 1, nën paragraf 1.4 t 
lidhur me nenin 248 paragraf 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, dhe nenit 365 të 
KPPK,  i shqipton:  
 

1.Për veprën penale të përshkruar në dispozitivin e I-të të këtij aktgjykimi, i shqiptohet 
dënim me gjobë në shumë prej 200 euro dhe dënim burgu në kohëzgjatje prej 180 
(njëqindetetëdhjetë ) ditëve, 

 
2.Për veprën penale të përshkruar në dispozitvin e II-të këtij aktgjykimi, i shqiptohet 

dënim burgu  në kohëzgjatje prej 180 (njëqindetetëdhjetë ) ditëve, 
 

Gjykata konform dispozitave të nenit 76 paragraf 2 nën paragraf  2.2 të KPRK-së, për 
veprat e lartë cekura  të akuzuarit  e gjykon  me DËNIM ME GJOBË në shumë prej 200 euro, si 
dhe i shqipton DËNIM UNIK  me burg, në kohëzgjatje prej 10 ( dhjetë) muajve,   i cili dënim  
nuk do të ekzekutohet, nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimi në afat prej 2  (dy) viteve, 
nuk kryen vepër tjetër penale. 
 
 Të akuzuarit në dënimin e shqiptuar në rast revokimi, do ti llogaritet edhe koha e 
kaluar në paraburgim nga data 31.08.2019 gjer me datë 25.10.2019. 
 

Obligohet i akuzuari të mbajë kontakt me Shërbimin Sprovues të Kosovës,zyrja 
regjionale në Gjakovë, e cila do të bëjë mbikëqyrjen e periudhës së verifikimit të dënimit me 
kusht. 
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I akuzuari obligohet që në emër të shpenzimeve procedurale të paguaj shumën prej  
20.- euro dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 30.- euro, si dhe në emër të 
programit për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30.- euro, e krejt këto në afat 
prej 15 ditës, pasi që ky aktgjykim të merr formë të prerë e nën kërcënim të përmbarimit me 
dhunë. 
 
 Të dëmtuarat M.O. dhe G.O. që të dyja nga Gjakova, nuk kanë parashtruar kërkesë 
pasurore- juridike për kompensim dëmi.  
 

III.- 
 Gjykata duke u bazuar në nenet 18 paragraf 2, 83, 84  dhe nenit 86 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës, 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 NË LIRI NË INSTITUCIONIN E KUJDESIT 
SHËNDETËSOR PRANË  QENDRËS SË SHËNDETIT MENDOR NË GJAKOVË 

 
I. OBLIGOHET i akuzuari A.O., që t’i nënshtrohet trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në 

liri, 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 A.O. për 
trajtim të detyruar psikiatrik në liri dhe kohë pas kohe ta njoftoj gjykatën mbi gjendjen 
dhe suksesin e trajtimit të tij dhe atë së paku një herë në  gjashtë 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 A.O.,  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. OGLIGOHET Shërbimi Sprovues i Kosovës, Zyra Regjionale në Gjakovë, që të bëjë 

verifikimin e ekzekutimit të kësaj mase. 
 

V. 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. 
 

VI. Kjo masë e trajtimit është caktuar/shqiptuar, pasi që tek i akuzuari konstatohet 
çrregullim mendor i quajtur çrregullim afektiv – faza manike, pa simtoma psikotike, i 
cili sipas klasifikimit ndërkombëtar  të sëmundjeve mendore kodohet me shifrën  
F.30.1 sipas ICD 10. 
 

 
A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm, kësaj gjykate me datë 
14.10.2019, i ka parashtruar aktakuzë PP/II-nr.1129/2019 të datës 11.10.2019 kundër të 
akuzuarit A.O. nga Gjakova, për shkak të veprës penale   dhuna në familje nga neni 248 
paragraf 1 të KPRK-së, si dhe aktakuzë PP/II.nr. 1064/2019 të datës 14.10.2019 për shkak të 
veprës penale lëndim i lehtë trupor  nga neni 185 paragraf. 3 lidhur me paragrafin 1, nën 
paragraf 1.4 të KPRK-së lidhur me veprën penale dhuna në familje nga neni 248 paragraf 2 të 
KPRK-së. 

 
 Gjykata në shqyrtimin fillestar të mbajtur më datë 25.10.2019 konform nenit 35 

paragraf 8 të KPPK-së, ka aprovuar propozimin e prokurorit të shtetit  me të cilin janë 
pajtuar edhe palët tjera në procedurë, që të bëhet bashkimi i lëndëve të evidentuar me 
numra punues sipas  administratës së gjykatës siç janë: P.nr. 600/2019 dhe P.nr. 601/2019,  
pasi që bëhet fjalë për të njëjtin të akuzuar A.O. dhe për të njëjtat vepra penale  që janë të 
kryera ndaj të dëmtuarave këtu bashkëshortes dhe vajzës së tij dhe kemi të bëjmë me 
vepra penale të dhunës në familje, e  kjo bëhet për hire të ekonomizimit dhe racionalitetit 
në procedurë, kështu që do të zbatohet një procedurë e bashkuar, do të merret një 
aktgjykim dhe lënda penale do të vazhdoj me numër punues P.nr. 600/2019. 

 
             Në shqyrtimin fillestar, i akuzuari nuk e ka  pranuar fajësinë për veprën penale e cila i 
vihet në barrë dhe i njëjti së bashku me mbrojtësin e tij kanë hequr dorë nga mbajtja e 
shqyrtimit të dytë për të vazhduar me shqyrtimin gjyqësor. 

  
 

 Me datë 25.10.2019 është mbajtur shqyrtimi  gjyqësor  në këtë çështje penale, në të 
cilën i akuzuari A.O., ka deklaruar në mënyrë vullnetare, pas konsultimeve të mjaftueshme me 
mbrojtësen e tij, duke i ditur që më parë pasojat e pranimit të fajit, se e  pranon fajësinë për  
dy veprat  penale  që i vihen në barrë, shton se të njëjtave iu kërkoj falje publike, shprehi 
keqardhje për veprimet e mia, shton se kur ka ndodhur vepra ka m qenë shumë i nervozuar 
dhe i mërzitur,  ngase më kishte vdekur nëna, mirëpo ju premtoj që edhe te mjeku do të shkoj 
rregullisht sa herë që kam nevojë dhe sa herë që të më caktohet vizita, ngase kam nevojë që 
të mjekohem.  
 

  Prokurori i  shtetit   Enis Gashi sa i përket pranimit të fajësisë  të bërë nga  i akuzuari,  
ka deklaruar  se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë,  pasi që konsideron se pranimi i 
fajësisë është bërë në mënyrë  të vullnetshme, pas konsultimeve të mjaftueshme me 
mbrojtësin e tij, e po ashtu duke marr për bazë se aktakuzat përmbajnë provat materiale dhe 
personale, në bazë të cilave është paraqitur gjendja faktike në dispozitivet e tyre dhe se në 
bazë të gjendjes faktike, formohen të gjitha elementet e veprës penale, me të cilat ngarkohet 
i akuzuari, andaj gjykatës i propozoj që i njëjti të shpallet fajtor, të dënohet sipas ligjit dhe 
njëherit të obligohet në kompensimin e shpenzimeve procedurale, duke marr parasysh 
deklarimin e ekspertit në lidhje me aktakuzën PP/II.nr. 1064/2019,  ku eksperti gjatë këtij 
shqyrtimi gjyqësor, ka ardhur në konstatim se i akuzuari  në kohën e kryerjes së veprën penale 
llogaritshmëria e tij ditën kritike ka qenë  e zvogëluar, në shkallë esenciale njëjtë sikur se në 
rastin sipas aktakuzës PP/II.nr. 1129/2019, në të cilën është dhënë raport mbi konstatimin e  
gjendjes psikike këtu të akuzuarit, në kohën e kryerjes së veprës penale. Gjykatës i propozoj 
që edhe në lëndën penale PP/II.1064/2019,  sikurse te akuza me numër PP/II.1129/2019,  ku 
është propozuar që të akuzuarit  krahas dënimit  ti shqiptohet masa e trajtimit të 
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detyrueshëm psikiatrik në liri, pra ky propozim vlen  edhe për çështjen penale në të cilën nuk 
ka pasur raport mjekësor, mbi konstatimin e gjendjes psikike të akuzuarit, në kohën e kryerjes 
së veprës penale, duke i propozuar gjykatës që   gjendja psikike e të akuzuarit të merret si 
rrethanë lehtësuese, me rastin e shqiptimit të masës së dënimit.  
 
 E dëmtuara  M.O., sa i përket pranimit të fajësisë të bërë nga i akuzuari, ka deklaruar 
se e nuk e kundërshton pranimin e fajësisë,  nuk kërkon kurrfarë kompensimi të dëmit, 
mirëpo kërkon nga gjykata që të njëjtit ti caktohet një  trajtim adekuat,  thekson e njeh 
bashkëshortin  e saj dhe ai nuk ka qenë vetvetja, tani  të njëjtit i duhet vetëm mjekimi dhe 
prej kohës kur  janë kryer veprat  penale dhe pasi që është liruar nga paraburgimi, ka një 
ndryshim pozitiv tek sjelljet e veta, është me terapi dhe ne si familje, do të jemi të gatshëm që 
çdo herë të ia ofrojmë ndihmën, që i njëjti ti kthehet jetës normale. 
 

E dëmtuara – e mitura G.O., sa i përket pranimit të fajësisë të bërë nga i akuzuari  ka 
deklaruar se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë, ia ka falur, nuk kërkon kompensim dëmi, i 
njëjti pasi që është liruar nga paraburgimi  ka sjellje shumë të mira dhe nuk kanë më  
probleme me te.  
 

 Mbrojtësja e viktimave  F.B.Q., sa i përket pranimit të fajësisë të bërë nga i akuzuari, 
ka deklaruar se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë, si dhe e mbështet në tërësi fjalën e 
prokurorit, e po ashtu  edhe të dëmtuarave. 
 

Mbrojtësi i të akuzuarit G.J., sa i përket pranimit të fajësisë të bërë nga i akuzuari  ka 
deklaruar se i mbështet në tërësi deklarimet e të mbrojturit tij për veprat penale të cilat i 
vihen në barrë, që i ka kryer ndaj familjarëve të tij. Këtë pranim i njëjti e ka bërë në konsultim 
me te si mbrojtës  dhe se ndaj tij nuk ka pasur kanosje, dhunë apo kërcënim që të deklarohet, 
po ashtu mbështet në tërësi propozimet e prokurorit të parashtruara në akuzë dhe në këtë 
seancë, si dhe mendimin profesional të ekspertit të psikiatrisë forenzike Dr. J.Z., sa i përket 
sëmundjes së mbrojtësit tij. Gjykatës i propozon që të mbrojturit  të tij,  ti shqiptohet  masë e 
trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri, në kohë  aq sa e parashohin të arsyeshme  ekspertët   
e psikiatrisë, ndërsa  kundërshton pretendimet e përfaqësuesit të akuzës, sa i përket 
shqiptimit të dënimit  të të mbrojturit tij, ngase në kohën kur i njëjti ka kryer këto vepra, 
rrjedh se ka pas gjendje të zvogëluar psikike,  çka është vërtetuar edhe nga ana e ekspertit.  

             
Meqenëse  i akuzuari e ka  pranuar në tërësi fajësinë për veprat e kryera  penale të  

cilat i vihen 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 dispozitivet e këtij aktgjykimi, 
duke u mbështetur  jo vetëm nga pranimi i fajësisë që është bërë nga i akuzuari, por ky 
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pranim ka mbështetje edhe në provat që gjenden në shkresat e lëndës, për çka edhe të njëjtin 
e ka shpallur fajtor.   
 
 Në shqyrtimin  gjyqësor  është dëgjuar edhe eksperti i psikiatrisë Dr. J.Z. psikiatër 
pranë Institutit të Psikiatrisë Forenzike të Kosovës në Prishtinë, si dhe është administruar si 
provë edhe raporti mbi gjendjen e shëndetit mendor të akuzuarit A.O., me numër të 
protokollit 467 i datë 27.09.2019, pasi që i akuzuari sa ka qenë nën masën e paraburgimit, i 
është bërë ekzaminimi psikiatrik lidhur me gjendjen e shëndetit të tij mendor. 
   
 Eksperti Dr.  J.Z.,  në shqyrtimin fillestar, ka deklaruar se pas ekzaminimit të pacientit 
në IPFK, është kryer vlerësimi psikiatrik  në mënyrë hospitalore, ku i akuzuari ka qenë i 
hospitalizuar në këtë institucion, po ashtu  për përpilimin e këtij vlerësimit janë kryer 
intervistime apo biseda me të akuzuarin, në mënyrë ekipore dhe mënyrë individuale, e po 
ashtu janë shqyrtuar dhe shkresat që gjenden në lëndë, dokumentacioni tjetër mjekësor, 
analiza e rasteve të ngjashme dhe konsultimi i literaturës. Në bazë të këtyre të dhënave, kanë 
ardhur në përfundimin se i ekzaminuari vuan nga një çrregullim mendor  i quajtur çrregullim 
afektiv – fazë manike pa simptoma psikotike, e që në klasifikimin ndërkombëtar të 
sëmundjeve kodohet me F30.1 . Ky çrregullim karakterizohet me një dispoziv të rritur, 
probleme me çrregullimin e ritmit të gjumit, ku i ekzaminuari flenë shumë pak dhe është në 
një gjendje shumë hiperative për kundër faktit që flenë pak, e ashtu është i shoqëruar me një 
agjitim apo shqetësim psiko motor, ku i njëjti vazhdimisht është në lëvizje. Vetëvlerësimi 
është i rritur që karakterizohet me idenë  madhështisë dhe me shprehje apo veprime shpesh 
herë të pa kontrolluara. Po ashtu  te këta persona me këto çrregullime, shpesh herë vijnë në 
shprehje edhe probleme tjera sociale,  e të cilat sjellje apo mendime nuk janë të  menduara 
dhe të analizuara e që shpesh herë personat të cilët e njohin më herët , ka një mospërputhje. 
Shton se duke u bazuar në të dhënat të cilat i  ka potencuar më lartë, si dhe të gjeturat tjera  
nga të dhënat  e familjarëve dhe dokumentet që gjenden në shkresat e lëndës në lidhje me 
ditën kritike për të cilën akuzohet, vlerëson se llogaritshmëria ndaj këtyre veprave penale, ka 
qenë e zvogëluar në shkallë esenciale, për çka edhe e kanë sugjeruar gjykatën që ndaj të 
njëjtit ti shqiptohet masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrit në liri, masë kjo e cila do të 
mund të realizohet në  Qendrën e Shëndetit Mendor në Gjakovë, e në rast të përkeqësimit të 
hospitalizohet në Spitalin Regjional në Gjakove reparti i psikiatrisë. Më tutje shton se 
çrregullimi nga i cili vuan A., mendon  që ka nevojë fillimisht të mbikëqyret nga profesionist të 
shëndetit mendor dhe është mjaftë e rëndësishme bashkëpunimi i familjarëve dhe i vet të 
akuzuarit, që të jetë përdorues i rregullt i terapisë dhe këshillave që do ti merr nga 
profesionistet e shëndetit mendor. Ky çrregullim nuk ka natyrë të përhershme, që nënkupton 
se i njëjti  mund të përmirësohet dhe ti kthehet funksionit të përditshëm të jetës dhe punës 
së tij. Thekson se  në bazë të dhënave hetero amamnestike të marra nga bashkëshortja dhe i 
akuzuari, ky përkeqësim i gjendjes ka filluar po thuajse 4 apo 5 muajt e fundit, fillimisht me 
sjellje të çrregulluara, probleme me gjumin, bredhje të shumta, konsumim i alkoolit herë pas 
here gjer në orët e vona  dhe më vonë kanë filluar edhe sjelljet të çrregullta në raport me 
familjarët. Shton se për shkak të këtyre probleme edhe me veprën penale e cila ka qenë e 
kryer dy javë më parë, gjendja e të akuzuarit  ka qenë e përkeqësuar, ndërsa sa i përket 
llogaritshmerisë ditën kritike ka qenë e zvogëluar në shkallë esenciale  dhe  sa i përket 
rrezikshmërisë, nëse i akuzuari përdor terapinë dhe kryen vizita psikiatrike, mendon që 
shkalla e rrezikut do të jetë më e ulët për përsëritjen e këtyre  veprave penale. 
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 Prokurori i shtetit pas dëgjimit të ekspertit lidhur me gjendjen psikike të  akuzuarit, 
gjykatës i propozon që i akuzuari të shpallet fajtor, të dënohet sipas ligjit, si dhe njëkohësisht 
ti shqiptohet masa e trajtimit të detyrueshëm  psikiatrik në liri. 
 
              Gjykata në bazë të mendimit të ekspertit të psikiatrisë Dr. J.Z.,  ka konstatuar  se i 
akuzuari  A.O. vuan  nga diagnoza çrregullim afektiv – faza manike, pa simtoma psikotike, i cili 
sipas klasifikimit ndërkombëtar  të sëmundjeve mendore kodohet me shifrën  F.30.1 sipas ICD 
10, e që në momentin e kryerjes së veprave penale  që i vihen në barrë, aftësia e  tij mendore 
e të kuptuarit dhe kontrollit së veprimeve të veta ka qenë e zvogëluar. Ky fakt gjen 
mbështetje edhe në raportin mbi gjendjen e shëndetit mendor të akuzuarit, e lëshuar nga 
Instituti i Psikiatrisë Forenzike të Kosovës në Prishtinë  me numër të datës 27.09.2019.  
 

Gjykata me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, vlerësoj të gjitha rrethanat 
konform nenit 69,70,71 dhe 72 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 mendore, për shkak të çrregullim afektiv 
– faza manike, pa simtoma psikotike. Si rrethana të tjera  lehtësuese pati parasysh  pranimin e 
fajësisë për të dy veprat penale të cilat  i vihen në barrë, ka shprehur pendim për kryerjen e 
tyre,  si dhe ka premtuar që në të ardhmen nuk do të kryen vepër tjetër penale, kërkim faljen 
ndaj të dëmtuarave, si  dhe pranimin e kërkim faljes nga ato, sjelljen e tij korrekte në gjykatë, 
pasi që i njëjti ka qenë shumë bashkëpunues, është zotur se do ti përmbahet  me përpikëri 
trajtimit mjekësor, ndaj tij nuk zhvillohet ndonjë procedurë tjetër penale.  Ndërsa sa i përket 
rrethanave rënduese, gjyqtarja e vetme gjykuese  në rastin konkret gjeti se i njëjti edhe më 
parë ka qenë i dënuar për vepra të njëjta penale të kryer në dëm të nënës së tij sipas 
Aktgjykimit P.nr. 119/2019. 
              

 Gjykata sipas bindjes së saj,  vlerësoj se shqiptimi i dënimit me gjobë në shumë prej 
200 euro, si dhe shqiptimi i dënimit unik  të kushtëzuar me burg, në kohëzgjatje prej 10 ( 
dhjetë) muajve,  të cilat dënime nuk do të ekzekutohen, nëse i akuzuari brenda kohës së 
verifikimi në afat prej 2  (dy) viteve nuk kryen vepër tjetër penale, është dënim i drejtë,  në 
harmoni me peshën e veprave penale dhe shkallën e përgjegjësisë së tij duke pas parasysh 
gjendjen e shëndetit të tij mendor në kohën kur i ka kryer këto vepra dhe me këtë dënim si 
nëse do ti përmbahet më përpikëri trajtimit psikiatrik në liri, 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 veprat 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 paragraf 1 nën paragraf 1.1, 1.2 dhe 1.3 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 raportin e Institutit të Psikiatrisë 
Forenzike të Kosovës ne Prishtinë.      
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 Gjykata vlerëson se masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik 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 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 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 gjashtë muaj të njoftoj gjykatën, për gjendjen 
shëndetësore dhe suksesin e trajtimit të pandehurit.  
 
  Gjykata nuk i  ka udhëzuar të dëmtuarat në kontest civil për realizimin e kërkesës së 
tyre pasurore – juridike, pasi që të  njëjtat nuk kanë parashtruar kërkesë të tillë.  
 

  I akuzuari obligohet që në emër të shpenzimeve procedurale të paguaj shumën prej  
20.- euro dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 30.- euro, si dhe në emër të 
programit për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30.- euro, e krejt këto në afat 
prej 15 ditës, pasi që ky aktgjykim të merr formë të prerë e nën kërcënim të përmbarimit me 
dhunë. 
 

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.600/2019 të datës 04.11.2019 
 

 
Zyrtarja ligjore                                                      Gjyqtarja e vetme gjykuese 
Shkendije Halilosmani                           Besarta Doli 
 
 
KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e    

Apelit të Kosovës në Prishtinë,  në afat prej 15 ditëve, duke llogaritur 
nga dita e pranimit të tij. Ankesa dorëzohet përmes kësaj gjykate, në 
kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.                    

 

 

 

 

 


