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Numri i lëndës: 2019:180005 

Datë: 14.10.2019 

Numri i dokumentit:     00575604 

 

 

P.nr. 540/2019 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti  i Përgjithshëm – Divizioni Penal, 
me gjyqtaren  e vetme gjykuese Besarta Doli dhe me zyrtaren ligjore Shkendije Halilosmani,  
në lëndën penale kundër të akuzuarit S.Ll., Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale 
lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragraf  1  nën paragraf 1.1  të KPRK-së, lidhur me veprën 
penale dhuna në familje nga neni 248 paragraf 1 të Kodit të Penal të Republikës së Kosovës ( 
në tekstin e mëtejmë KPRK-së), i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 
Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm, PP/II nr.1072/2019 të datës 16.09.2019, e  parashtruar 
në gjykatë me  datë 18.09.2019, në shqyrtimin fillestar të mbajtur me datë 08.10.2019,  në 
praninë e përfaqësueses së Prokurorisë Themelore në Gjakovë, prokurores së shtetit Mone 
Syla, të dëmtuarës A.Ll., përfaqësuesit  nga zyra për mbrojtje dhe ndihmë të viktimave A.P.-
mbikëqyrës i zyrës regjionale në Gjakovë, si dhe të akuzuarit, të njëjtën ditë murr dhe 
publikisht shpalli, ndërsa me datë   14.10.2019 përpiloj këtë: 
 
                                                                  A K T GJ Y K I M 
 

I akuzuari S.LL., Komuna e Gjakovë, i biri i M. dhe i P. e gjinisë B., data e lindjes..., ka të 
kryer shkollën e mesme, me profesion bujk, i martuar, atë i katër fëmijëve, i gjendjes së dobët 
ekonomike, më parë i pa dënuar, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, numër personal..., 
ka qenë në paraburgim nga data 21.08.2019 gjer më datë 19.09.2019. 

 
Ë sh t ë   f a j t o r  

 
           Sepse  me datë 19.08.2019 në mëngjes, Komuna e Gjakovës, pikërisht në shtëpinë e 
tyre të përbashkët, me dashje i shkakton lëndim trupor dhe kryen  dhunë ose keqtrajtim fizik, 
me qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër, brenda familjes, në atë mënyrë që pas disa 
mos marrëveshjeve paraprake, ditën kritike, i akuzuari që nga mëngjesi, fillon që të e ofendoj 
me fjalë të ndryshme dhe për një moment e godet të dëmtuarën  në faqen e majtë, e cila 
përplaset për dritare, me ç’rast të dëmtuarës i shkakton lëndime të lehta trupore, të 
konstatuara sipas akt ekspertimit mjeko ligjor të datës 05.09.2019 të lëshuar nga Dr. V.K.. 
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-me  çka ka kryer veprën penale të lëndimit të lehtë trupor nga neni 185 paragraf 1, 
nën paragraf 1.1 lidhur me veprën penale dhuna në familje nga neni 248 paragraf 2 të KPRK-
së. 

Andaj gjykata  në kuptim të dispozitës së neneve 2, 3 paragraf 1, 4, 6, 7, 17 paragraf 
1,18 paragraf 2, nenit 38, 39 paragraf 1 nën paragraf 1,2, 46 paragraf 1 nën paragraf 1.1, 47, 
48, 49, 50, 55,56 paragraf 1 nën paragraf 1.3,  69, 70, 71 paragraf 1 nën paragraf 1.3, nenit  
185 paragraf 1 nën paragraf 1.1  lidhur me neni 248 paragraf 2 të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës, si dhe nenit  365 të Kodit të Procedurës Penale,  i  shqipton: 

 
 

DËNIM ME KUSHT 
 

Të akuzuarit S.LL., i shqiptohet dënim burgu në kohëzgjatje prej 180 
(njëqindetetëdhjetë ) ditëve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet, nëse i akuzuari brenda kohës 
së verifikimit në afatin  prej 1 (një) viti, nuk do të kryen vepër tjetër penale. 

 
Nëse dënimi me kusht do të revokohet, në dënimin e shqiptuar do ti llogaritet edhe 

koha e kaluar në paraburgim nga data 21.08.2019 e gjer më datë 19.09.2019. 
 
Urdhërohet i akuzuari që të bëj vizita te psikologu ose te këshilluesit tjerë dhe të 

veproj në pajtim me rekomandimet e tyre.   
 
 Obligohet i akuzuari që të mbajë kontakt me Shërbimin Sprovues të Kosovës, i cili do 
të bëjë mbikëqyrjen e periudhës së verifikimit të dënimit me kusht dhe përmbushjen e 
detyrimit të caktuar. 
 

Shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, bijën në barrë të mjeteve 
buxhetore të kësaj gjykate.  

 
 E dëmtuara A.Ll., Komuna e Gjakovës, nuk ka parashtruar kërkesë për kompensim 
dëmi. 
 

A r s y e t i m 
 

Pranë kësaj Gjykate me datë 18.09.2019, Prokuroria Themelore në Gjakovë, 
Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur  aktakuzë PP/II.nr.1072 /2019 të datës 16.09.2019 
kundër të akuzuarit  S.Ll., Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale lëndim i lehtë 
trupor nga neni 185 paragrafin 1 nën paragraf 1.1 të KPRK-së  lidhur me veprën penale  dhuna 
në familje nga neni 248 paragraf 2 të KPRK-së. 
  
  I akuzuari në shqyrtimin fillestar të datës 08.10.2019, ka deklaruar në mënyrë 
vullnetare, duke ditur që më parë pasojat e pranimit të fajësisë, se e  pranon fajin për  veprën 
penale e  cila i vihen në barrë, të njëjtën e ka pranuar në të gjitha fazat e procedurës, është 
penduar shumë, premton se nuk do të përsërisë asnjëherë veprime të tilla, të dëmtuarës i ka 
kërkuar falje, me të njëjtën  është i martuar që 22 vite, kanë  katër fëmijët të përbashkët,  
njërin djalë e kanë  me aftësi të kufizuar, për të cilin kujdeset vet,  ngase  është kujdestar i tij 
dhe i njëjti vijon shkollën në Prizren, të cilin vet e dërgon në shkollë dhe e merr, kërkon nga 
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gjykata që të ketë parasysh që është  për herë të parë dhe  premton që do të jetë për herë të 
fundit.  
 
             Prokurorja e shtetit  Mone Syla sa i përket pranimit të bërë nga i akuzuari, deklaron  se 
nuk e kundërshton pranimin e fajësisë, i cili pranim është bërë në mënyrë  të vullnetshme  
dhe pa presion, duke ditur që më parë pasojat e pranimit të fajësisë, e i cili pranim ka 
mbështetje edhe në provat që gjenden në shkresat e lëndës, mirëpo në rastin konkret  kërkon 
nga gjykata që të ketë parasysh deklaratën e të dëmtuarës të dhënë në prokurori, e cila ka 
deklaruar se gjatë martesës  ka pas probleme të vazhdueshme, gjer në paraqitjen e rastit që 
ka ndodhur ditën kritike, meqë e njëjta për ta ruajtur familjen dhe fëmijët,  asnjëherë nuk e ka 
paraqitur rastin në polici. Bazuar në të lartë cekurat, kërkon që i njëjti të përgjigjet penalisht 
dhe të obligohet në pagesën e shpenzimeve të procedurës penale.  
 
 E dëmtuara  A.Ll. sa i përket pranimit të fajësisë   të bërë nga i akuzuari deklaron se e 
nuk e kundërshton pranimin e fajësisë të bërë nga ana e të akuzuarit,  të njëjtën ia ka falur, 
nuk kërkon  kurrfarë kompensimi të dëmit, është e vërtetë që së bashku kanë 22 vite martesë 
dhe gjatë kësaj kohe kanë pas mosmarrëveshje mes vete, por rastet nuk i ka paraqitur në 
polici, është e vërtetë që nuk ka pasur dhunë fizike ndaj saj, por vetëm mosmarrëveshje, 
mirëpo e ka ruajtur familjen dhe pas paraqitjes së rastit,  i njëjti tërësisht i ka ndërruar sjelljet 
e tija, i ka kuptuar veprimet e veta, ka kuptuar se në të ardhmen nuk do të bëjë veprime të 
tilla, ia ka falur, jetojnë së bashku me katër fëmijë  dhe vjehrrin dhe kërkon nga gjykata  që të 
ketë parasysh që i njëjti është mbajtës i familjes, pasi që i kanë kushtet e vështira ekonomike,  
sepse jetojnë nga ndihmat sociale .  
 

Mbrojtësi i viktimave A.P. sa i përket pranimit të fajësisë të bërë nga i akuzuari 
deklaron se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë,  si dhe e mbështet në tërësi deklarimin e 
palës së dëmtuar. 
 

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. 
 

Gjykata ka analizuar dispozitat ligjore të nenin 185 paragraf 1 nën paragraf 1.1 të 
KPRK-së  ku është parashikuar forma themelore e veprës penale e lëndimit të lehtë trupor 
dhe sipas kësaj dispozite këtë formë të veprës penale e kryen  “kushdo që personit tjetër i 
shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton me dëmtim të përkohshëm ose  dobësimin e 
një organi apo pjesë të trupit personit tjetër dënohet me gjobë ose në burgim gjer në 3 vjet”. 
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Dispozita ligjore e veprës penale të dhunës në familje nga neni 248 paragraf 2 të KPRK-

së ka paraparë se “kur çfarëdo vepre në Kodin Penal kryhet brenda marrëdhënies familjare, 
do të konsiderohet si rrethanë rënduese”.   

  
Kështu që duke u bazuar në këto dispozita ligjore të lart cituara, gjykata ka ardhur në 

përfundim se në veprimet e të akuzuarit, konsumohen të gjitha tiparet e veprës  penale të 
përshkruar si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, pasi është vërtetuar se i akuzuari ditën kritike e 
ka goditur bashkëshorten e tij, këtu të dëmtuarën  A.Ll. në faqen e majtë, e cila përplaset për 
dritare, duke i shkaktuar të njëjtës lëndime të lehta trupore, të konstatuar edhe në akt 
ekspertimin mjeko-ligjor të Dr.V.K. të datës 05.09.2019, andaj për këtë gjykata  ka vendosur 
që të njëjtin ta shpall fajtor dhe ta gjykoi ne bazë të Ligjit, më parë duke ia vërtetuar 
përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 
 Gjykata me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, vlerësoj të gjitha rrethanat 
konform nenit 69, 70, 71 paragraf 1 nën paragraf 1.3 të KPRK-së,  që ndikojnë në llojin dhe 
lartësinë e dënimit, ashtu që si rrethanë lehtësuese për  të akuzuarin  gjeti  pranimin e fajësisë  
të cilën e ka bërë në të gjitha fazat e procedurës dhe ka shprehur pendim për kryerjen e 
veprës penale,  si dhe ka premtuar që në të ardhmen nuk do të kryen vepër tjetër penale, 
kërkim faljen ndaj të dëmtuarës,  e cila ia ka pranuar kërkim faljen, jetojnë që 22 vite bashkë, 
kanë  katër fëmije të përbashkët, jeton nga të ndihmat sociale, ka një fëmijë me aftësi të 
kufizuara, për të cilin është i akuzuari kujdestar dhe kujdeset për të,  paraqitjen për herë të 
parë para gjykatës dhe ndaj tij nuk zhvillohet asnjë procedurë tjetër penale, si dhe gjendjen e 
tij të shëndetit mendor në kohën e kryerjes së veprës penale, i cili në momentin e kryerjes së 
veprës penale aftësinë e kontrollës së veprimeve të veta e ka pas të zvogëluar por jo 
esencialisht, pasi që i njëjti është konstatuar se vuan nga çrregullimi aksioz-depresiv, që në 
klasifikimin ndërkombëtar të sëmundjeve kodohet me F 41.2 (ICD-10), që konstatohet në 
raportin mbi gjendjen e shëndetit mendor të datës 12.09.2019 të lëshuar nga Instituti i 
Psikiatrisë Forenzike të Kosovës në Prishtinë. Ndërsa sa i përket rrethanave rënduese, gjykata  
në rastin konkret, pati parasysh se i njëjti veprën penale e ka kryer ndaj të dëmtuarës të cilën 
e ka bashkëshorte dhe kemi të bëjmë me vepër penale të dhunës në familje.   
              

Gjykata sipas bindjes së saj,  vlerësoj se shqiptimi i dënimit me burg për të akuzuarin  
në kohëzgjatje prej 180 ditësh, i cili dënim nuk do të ekzekutohet, nëse brenda kohës së 
verifikimit në afatin prej 1 (një) viti, nuk do të kryen i akuzuari vepër tjetër penale, me detyrim 
të caktuar që të bëj vizita te psikologu ose te këshilluesit tjerë dhe të veproj në pajtim me 
rekomandimet e tyre, nën mbikëqyrjen nga Shërbimi Sprovues i Kosovës, 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 veprave 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, si dhe ti tërhiqet vërejtja me kërcënimin e dënimit, për të ndaluar të mos 
kryej vepër penale.  

 
Vendimin për mbikëqyrjen dhe ekzekutimin e dënimit me kusht është marrë konform 

nenit 55 të KPRK-së, duke urdhëruar që dënimin me kusht ta mbikëqyrë dhe ta ekzekutojë 
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Shërbimi Sprovues i Kosovës Zyra Rajonale në Gjakovë, nga se konsideron se përmbushja e 
dënimit me kusht të shqiptuar nga gjykata dhe caktimi i detyrimit të veqantë të lartë cituar,  
arrihet më së miri përmes mbikëqyrjes nga ana e Shërbimit Sprovues të Kosovës. 

 
   Gjykata të dëmtuarën nuk e ka udhëzuar në kontest civil, pasi që e njëjta nuk ka 

kërkuar kompensim dëmi.   
 

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 akuzuarin ta liroj nga 
pagimi i këtyre shpenzimeve, duke pas parasysh gjendjen ekonomike të tij, pasi që nuk ka 
kurrfarë të ardhurash, është i papunë, ka katër  fëmijë, njërin fëmijë e ka me aftësi të kufizuar 
për të cilin kujdeset vet, askush nuk punon në familje dhe obligimi i gjykatës për ta detyruar të 
akuzuarin të paguaj këto shpenzime, do të rrezikonte gjendjen materiale të tij  dhe familjes së 
tij, të cilët jetojnë vetëm nga ndihmat sociale që i realizojnë në shumë prej 107 euro, që 
vërtetohet në bazë të kartelës së ndihmave sociale të lëshuar nga Mirëqenia Sociale në 
Gjakovë me numër  199100, si dhe ndihmave sociale të cilat i realizojnë në shumë prej 75 
euro, në emër të djalit të tyre që e kanë me aftësi të kufizuar, e që vërtetohet në bazë të 
kartelës së ndihmave sociale me numër ..., të lëshuar nga Mirëqenia Sociale në Gjakovë. 

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

GJYKATA THEMELORE  NË GJAKOVË 
DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM-DIVIZIONI PENAL 

P.nr. 540/2019 të datës 08.10.2019 
 

 
Zyrtarja ligjore                                                Gjyqtarja  vetme gjykuese   
Shkendije Halilosmani                     Besarta Doli  
                       
 
 
UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij Aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e                                     

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.  
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