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Numri i lëndës: 2018:062686 

Datë: 25.03.2019 

Numri i dokumentit:     00255150 

                                                                                                        P. nr.694/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti  i Përgjithshëm – Divzioni 

Penal, me gjyqtaren  e vetme gjykuese Ilirjana Hoti  dhe me sekretaren juridike Flutur Nagavci 

në lëndën penale kundër të akuzuarës G.Sh.  nga  fshati ... K-  Gjakovë, tani me banim në 

Gjakovë, për shkak të veprës penale  shkelje e urdhrit mbrojtës nga  neni 25 par.1. të Ligjit për 

Mbrojtje  nga Dhuna në Familje 03/L-182,  e akuzuar sipas  aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në  Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm  PP.nr.1370/2018 të datës 02.10.2018,  e 

parashtruar në gjykatë me datë 10.10.2019, në shqyrtimin dytë  të mbajtur me datë 13.03.2019,  

në pranin e përfaqësueses së  Prokurorisë Themelore në Gjakovë, prokurores së shtetit Mone 

Syla , përf. të autorizuar të dëmtuarit av. A. M. si dhe të akuzuarës,  të njëjtën ditë murr dhe 

publikisht shpalli, ndërsa me datë 22.03.2019, përpiloj ketë: 

 

                                                                  A K T GJ Y K I M 

 

E akuzuara G.SH. nga nga  fshati ...K-  Gjakovë, Rr” Y.M  “,  e bija e H. dh e  nënës H. 

e gjinisë S.  , data e lindjes ...  ne fsh. ...K  Gjakovë ,  ka te kryer shkollën fillore , punë kohë 

pas kohe ,  e gjendjes se dobët ekonomike ,shqiptare ,shtetase e R. Kosovës ,e martuar nene e 

dy fëmijëve ,  me nr. ID ... 

 

Ë sh t ë    f a j t o r e 

 

           Sepse : 

 

       - me datë 07.09..2018 në Gjakovë, në rrugën “ ...”, pikërisht në shtëpinë e bashkëshortit 

të saj me familje, ka shkelur urdhrin mbrojtës  të dhënë nga Gjykata Themelore në Gjakovë, 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil, me Aktvendimin C.nr. 435/2018 të datës 

16.07.2018, me të cilin Aktvendim ishte urdhëruar  që e njëjta e kishte të ndaluar të fyente, 

shante apo përdorte fjalë  ofenduese për të apo familjen e bashkëshortit, ashtu që ditën kritike, 

rreth orës 20:00/h, për shkak të një mosmarrëveshje në mes të akuzuarës në njërën anë dh et 

dëmtuarit përkatësisht ,  bashkëshortit të saj F. Sh. lidhur me kërkesën që ka pasur ai drejtuar 

asaj meqenëse ishte kujdesur ditën për fëmijët e saj gjersa ajo ka punuar , dhe pasi i duhej atij 

të shkonte të bisedonte për një fillim pune të tij me dike dhe se i duhej asaj të kujdesej në 
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mbrëmje për ta , e akuzuara nuk i përmbahet urdhrit të dhënë gjyqësor dhe e fyen dhe ofendon 

bashkëshortin me fjalët “q ....nonën të dytë, e cila pastaj pas reagimit të bashkëshortit vazhdon 

sërish me fjalë të njëjta duke e ofenduar gjithë familjen. 

 

                -me çka ka kryer veprën penale, shkelje e urdhrit mbrojtës nga neni 25 par. 1 të Ligjit 

për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 03/L-182.  

 

Andaj gjykata,  në kuptim të dispozitës së nenit 2, 3 paragraf 1, 4, 6, 7, 17 paragraf 1, 

nenit  41, 42 prag. 1, pika 1.2, neneve 49, 50, 51, 52, 58,59 par. 1, pika 1.3 , 73, 74, 75, 76 par. 

1, pika 1.6,  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, nenit  25 par. 1 të Ligjit për Mbrojtje nga 

Dhuna në Familje, si dhe nenit  365 të KPPRK-ës,  i  shqipton:  

 

DËNIM ME KUSHT 

 

Të akuzuarës  G.Sh. i shqiptohet dënim burgu në kohëzgjatje prej 30  

( tridhjetë) ditëve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet, nëse e njëjta brenda kohës së verifikimit 

në afatin  prej 1 ( një  ) viti, nuk do të kryen vepër tjetër penale. 

 

DETYROHET e akuzuara  që të bëjë vizita te psikologu ose te këshilluesit tjetër dhe të 

veproj në pajtim me rekomandimet e tyre, në të kundërtën dënimi me kusht do të revokohet.   

 

 Obligohet e akuzuara që të mbajnë kontakt me Shërbimin Sprovues të Kosovës, i cili do 

të bëjë mbikëqyrjen e përmbushjes së detyrimit të lartë cekur, brenda periudhës së verifikimit 

të dënimit me kusht.   

        

         I dëmtuari F. Sh.  për të realizuar kërkesën e vet pasurore-juridike udhëzohet në kontest 

civil. 

 

Shpenzimet e procedurës penale bijën në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

              A r s y e t i m 

 

               Pranë kësaj Gjykate, me datë  18.10.2018, Prokuroria Themelore- DP në Gjakovë,   

ka ngritur  aktakuzë PP.nr. 1370/2018 të datës 02.10..2018 kundër të akuzuarës G.Sh.  nga  

fshati ...Komuna  e  Gjakovës, tani me banim në Gjakovë, për shkak të veprës penale  shkelje e 

urdhrit mbrojtës nga  neni 25 par.1. të Ligjit për Mbrojtje  nga Dhuna në Familje 03/L-182. 

   

             Përfaqësuesi i Prokurorisë, Prokurorja Mone Syla  , gjatë shqyrtimit të dytë   me 

13.03.2019, sërish ka lexuar  aktakuzën PP.nr.1370/2018 të datës 02.10..2018  dhe deklaron se 

mbetet në tersi pranë aktakuzës. 

 

E akuzuara G.Sh. , lidhur  me fajësinë thekson se ne këtë fazë te procedurës penale e 

pranon fajësinë ne tërësi sipas aktakuzës me te cilën pandehet duke i ditur edhe me pare pasojat 

dhe favoret e pranimit te fajësisë dhe atë ne mënyrë vullnetare dhe pa presion .Shtojë se me 

pranimin e fajësisë jam penduar për veprën e kryer ne afekt me qene se vazhdimisht nga ana e 

bashkëshortit tim kam pasur dhunë fizike ku edhe ditën kritike ku e kam paraqitur rastin në st. 

policor lidhur me dhunën e ushtruar nga bashkëshorti im , për çka edhe ka ardhur deri te 

kryerja e kësaj vepre penale .Me te dëmtuarin kam ndërprerë jetën bashkëshortore ,jetojë 

ndaras me dy fëmijët e mij të mitur me qira , andaj i propozoi gjykatës qe te merr parasysh 
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rrethanat lehtësuese si pranimi i fajësisë ,gjendjen e dobët ekonomike si dhe faktin se me pare 

nuk kam qene e dënuar. . 

 

Perf. i autorizuar i te dëmtuarës av A. M. deklaroi se nuk e kundërshton pranimin e 

fajësisë nga ana e te akuzuarës  

 

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

qe i njëjti është i vetëdijshëm për pasojat  dhe favoret juridike te pranimit te fajësisë ,dhe se 

aktakuza ka mbështetje ne provat materiale qe gjenden ne shkresat e lendes . 

 

      Ne shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike : 

 

Ne tërësi u vërtetua se e akuzuara G.Sh. , - me datë 07.09..2018 në Gjakovë, në rrugën “ 

...”, pikërisht në shtëpinë e bashkëshortit të saj me familje, ka shkelur urdhrin mbrojtës  të 

dhënë nga Gjykata Themelore në Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil, me 

Aktvendimin C.nr. 435/2018 të datës 16.07.2018, me të cilin Aktvendim ishte urdhëruar  që e 

njëjta e kishte të ndaluar të fyente, shante apo përdorte fjalë  ofenduese për të apo familjen e 

bashkëshortit, ashtu që ditën kritike, rreth orës 20:00/h, për shkak të një mosmarrëveshje në 

mes të akuzuarës në njërën anë dh et dëmtuarit përkatësisht ,  bashkëshortit të saj F. Sh. lidhur 

me kërkesën që ka pasur ai drejtuar asaj meqenëse ishte kujdesur ditën për fëmijët e saj gjersa 

ajo ka punuar , dhe pasi i duhej atij të shkonte të bisedonte për një fillim pune të tij me dike dhe 

se i duhej asaj të kujdesej në mbrëmje për ta , e akuzuara nuk i përmbahet urdhrit të dhënë 

gjyqësor dhe e fyen dhe ofendon bashkëshortin me fjalët “q ....nonën të dytë, e cila pastaj pas 

reagimit të bashkëshortit vazhdon sërish me fjalë të njëjta duke e ofenduar gjithë familjen. 

 

Meqenëse  e akuzuara ka pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale e cila i vihet në 

barrë, gjyqtarja e vetme gjykuese  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 e njëjta 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 iu  ka pranuar këtë pranim të fajësisë. 

 

Në shqyrtimin dytë të datës 13.03.2019, gjyqtarja e vetme gjykuese ka vërtetuar 

gjendjen faktike të përshkruar në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke u mbështetur  jo vetëm 

nga pranimi i fajësisë që është bërë nga e akuzuara, por ky pranim ka mbështetje edhe në 

provat që gjenden në shkresat e lëndës siç janë : Raporti i Oficerit  Shpat Sahara me numër të 

rastit 2018 EA 982 të datës 08.09.2018,  Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizoni Civil C.nr.435/2018 të datës 16.07.2018, , deklarata e 

të dëmtuarit F. Sh.dhënë në St. Policor me dt. 07.09.2018, deklarata e dëshmitarit H. Sh. dhënë 

në St. Policor me dt. 07.09.2018 si dhe shkresat tjera të bashkangjitura në lëndë.   

 

Gjyqtarja e vetme gjykuese ka analizuar dispozitat ligjore ku në nenin 25 të Ligjit për 

Mbrojtje nga Dhuna në Familje, ku parashihet: “Kush e shkel në tërësi ose pjesërisht urdhrin 

për mbrojtje, urdhrin për mbrojtje emergjente ose urdhrin për mbrojtje të përkohshme 

emergjente kryen vepër penale që dënohet me gjobë prej dyqind (200) euro deri më dymijë 

(2000) Euro ose me burgim deri në gjashtë muaj”. 
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 Kështu që duke u bazuar në këto dispozita ligjore, gjykata ka ardhur në përfundim se 

në veprimet e të akuzuarës, konsumohen të gjitha tiparet e veprës penale  të shkeljes së urdhrit 

mbrojtës të përshkruar si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të 

njëjtën ta shpall fajtor dhe ta gjykoi ne bazë të Ligjit, më parë duke vërtetuar përgjegjësinë 

penale juridike të saj. 

 

Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, gjykata i vlerësoi të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese, të cilat konform nenit 73, 74, 75, 76 par. 1, pika 1.6 të KPRK-së, që 

ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, ashtu që, si rrethanë lehtësuese për të  akuzuarën 

gjeti  pranimin e fajësisë  dhe ka shprehur pendim për kryerjen e veprës penale,  si dhe ka 

premtuar që në të ardhmen nuk do të kryen vepër tjetër penale meqenëse metë dëmtuarin kanë 

ndërprerë jetën bashkëshortore ,jeton me 2 fëmijët e saj  me qira ,punon kohë pas kohe  si dhe  

është shfrytëzuese e ndihmave sociale në shumë prej 90 euro. Ndërsa sa i përket rrethanave 

rënduese, në rastin konkret nuk gjeti  ndonjë rrethanë, e cila kishte për të iu ashpërsuar 

dënimin. Nisur nga të gjitha këto Gjykata,  vlerësoj se shqiptimi i dënimit me burg për të  

akuzuarën në kohëzgjatje prej 30 ditësh, i cili dënim nuk do të ekzekutohet, nëse brenda kohës 

së verifikimit në afatin  prej  1 (një) viti,  nuk do të kryen vepër tjetër penale, me mbikëqyrjen e 

ekzekutimit të këtij dënimi nga Shërbimit Sprovues i Kosovës, me detyrim që të bëjë vizita te 

psikologu ose te këshilluesit tjerë dhe të veproj në pajtim me rekomandimet e tyre,  është 

dënim i drejtë,  në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së saj  dhe 

me këtë dënim do të arrihet qëllimi i tij, i paraparë në nenin  41 dhe 49   të KPRK-së, i cili 

konsiston me parandalimin e të akuzuarës në  kryerjen e veprës penale në të ardhmen dhe të 

bëjë rehabilitimin e saj, të parandaloj personat tjerë nga kryerja veprave penale dhe të shpreh 

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

respektimin e ligjit.  

 

Vendimi për udhëzimin e palës se dëmtuar ne kontest civil për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike është marr bazuar ne nenin 463/2 te KPP-ës. 

              

Sa i  përket vendimit  mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor, 

gjykata ka vendosur në bazë të nenit 453 paragraf 4  të KPPK-së, që të akuzuarën  ta liroj nga 

pagimi i këtyre shpenzimeve, duke pas parasysh gjendjen ekonomike të  saj, pasi që e njëjta 

është shfrytëzuese e ndihmave sociale, të cilat i realizon në shumë prej 90 euro në muaj, e 

konstatuar sipas kartelës së ndihmës sociale me numër të regjistrit 45120 të datës 01.11.2018 e 

lëshuar nga Qendra për punë sociale në Gjakovë dhe obligimi në pagesën e këtyre 

shpenzimeve,  do të rrezikon gjendjen materiale të akuzuarës  dhe dy fëmijëve të saj të cilën 

vet i mban.  

 

Nga sa u tha më latë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE  NË GJAKOVË 

P.nr. 694/18 e dt. 13.03.2019 

 

Sekretarja Juridike                                                                Gj y q t a r j a 

Flutur Nagavci                                         Ilirjana Hoti 

 

                        

 

UDHËZIM JURIDIK :  Kundër këtij Aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e 
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Apelit të Kosovës në Prishtinë, në afat prej 15 ditësh, duke u                                                   

llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa dorëzohet përmes kësaj 

Gjykate, në  kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.   

 

 

 

 

 


