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                                                                                                                                          Pnr 1278/2021  
                                                   NË EMËR TË POPULLIT                                                                                                                                                                                                                  

 
GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 
Penal, në  përbërje nga gjyqtarja e vetme Naime Krasniqi dhe Zyrtaren Dafina Gashi  ne  
çështjen penale kundër të pandehurit H.P., për shkak të veprës penale: Dhunë ne familje 
nga neni 248 par 1 lidhur me par 3 te KPRK se  duke vendosur sipas Akuzës së 
Prokurorisë Themelore në Prishtinë, PP.II.nr 2344/2020 tw dt 25.06.20 pas mbajtjes së 
shqyrtimit fillestare, në prezencën e Prokurorit të shtetit Hava Krasniqi të  ,të akuzuarit 
H. P., me dt 31.03.2021 mori dhe publikisht shpalli këtë:  
 

A K T GJ Y K I M 
 

I akuzuari :H.P., nga i ati B. dhe nena S. , i vajzërisë S. i lindur me dt....., në P., tani me 
vendbanim ne F.ne RR” .......” nr .. me numër personal........... , i  martuar, i gjendjes së dobët 
ekonomike, Ashkali   Shtetas i Republikës së Kosovës. 
 

ËSHTË  FAJTOR 
 

SEPSE:-Me dt 10.06.2020 rreth ora 12:00 ne lagjen 28 ne F.i pandehuri me qwllim te 
cenimit te dinjitetit mbrend anje mardhenje familjare ka ushtruar dhunw fizike ndaj 
bashkeshortesse tij tani te demtuares V. N. ne ate menyre që per shkak tw 
mosmarrveshjes ne mes tyre e sulmon fizikishte duke ekapur per fyti . 
 
Më ketë me pa mendyshje është veretuar se ka kryer vepern penale: Dhune në familje nga 
neni 248 par 1 të KPRK së   
 
Andaj gjykata në bazë të nenit 248 par 1 lidhur me par 3 të KPRK se  dhe neneve 
3,4,7,17,21,22,41.42.43,49,50,51,52,73,74,75,76 të KPK-së, dhe neneve 365 të KPPK-së të 
pandehurit  i shqipton: 

 
DËNIM ME GJOBE DHË DENIM ME BURGIM –TE KUZHTZUAR  

 
Ashtu që të pandehurit H. P. i vërteton dënimin me burg në kohëzgjatje prej 
5(pese)muaj, dhe dënimin më gjobë ne lartësi prej 300€( tre qinde euro), i cili 
dënim nuk do te ekzekutohet nëse i njëjti në periudhën verifikuese prej 1(nje)viti  
nga dita e plotfuqishmërisë se aktgjykimit nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale,  
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Obligohet i pandehuri qe të paguajnë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë së 
kësaj gjykate dhe atë në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20 € kurse nw emwr tw  
Fondit per mbrojtjen eviktimave  shumen  prej 50 € (peuro ). afat prej 15 ditëve pas 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 
 
E demtuara Z.M. pasi eshte udhëzuar  në kontest e rregullt juridiko civil për realizimin e 
kërkesës pasurore-juridike e njejta ka theksuar se nuk parqet kerkese pasurore juridike. 
 
Obligohet Shërbimi Sprovues i Kosovës që të verifikojë zbatimin e këtij dënimi dhe me një 
raport mbi rrjedhjen e këtij dënimi, ta informoj këtë gjykate 
                                                                                                                                                               
                                                          A   r   s   y   e   t   i   m 

 
Prokuroria Themelore në Prishtinë/Departamenti i Pergjithshem me aktakuzën PP.I.nr. 
2344/2020 tw dt 25.06.20 e ka akuzuar H. P. për shkak të veprës penale Dhune ne familje 
nga neni 248 par 1 te KPRK se   
 
Lidhur me ket çeshtje penale kjo Gjykate  ka mbajtur sencen fillestare  me dt 31.03.2021 
ku ka prezentuar Prokuroria e ShtetitHava Krasniqi dhe  I pandehuri H.P. 
 
Pasi leximit te aktakuzën nga Prokuroria e shtetit, i akuzuari ka deklaruar se e ka kuptuar 
aktakuzën dhe e ka pranuar fajësinë për vepren  penale për të cilën është akuzuar, si dhe 
ka shtuar se i vie keq qe gjendet në gjykate sikur qe ka shprehur ndjenjën e pendesës dhe 
kërkim faljes .  
 
Sa i përket pranimit të fajësisë nga i akuzuari, Prokuroria e Shtetit, ka deklaruar, se 
pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është bërë konform dispozitave të KPPK-se, me 
vullnetin e tij, i akuzuari i ka kuptuar pasojat te Pranimi tw  Fajsisë është në 
përputhshmëri të plotë me provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës, duke i propozuar 
gjykatës që, i akuzuari të  shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit, si dhe si rrethanë 
lehtësuese të merret pranimi i fajësisë.  
 
Pas deklarimit të të akuzuarit se ndihet fajtorë për kryerjen e vepres penale për të cilën 
është akuzuar nga Prokuroria gjyqtarja evetme gjykuese  me aktvendim ka pranuar 
pranimin e fajësisë nga i akuzuari, pasi është bindur se ai e ka kuptuar natyrën dhe 
pasojat e pranimit të fajit, po ashtu ky pranim është bërë vullnetarisht dhe është 
mbështetur në faktet e çështjes që përmban aktakuza. 
 
Po ashtu, edhe nga  shkresat e lëndës, gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit 
ekzistojnë të gjitha elementet e veprës penale për të cilën është akuzuar, si dhe vërtetoi 
gjendjen faktike, të  përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, prandaj gjykata edhe e 
shpalli fajtorë të akuzuarin, pasi që më parë gjeti se është penalisht përgjegjës.  
 
Me rastin e përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata mori parasysh të gjitha 
rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, kështu që ndaj të akuzuarit 
gjykata mori në konsideratë rrethanat lehtësuese si në vijim: pranimin e fajit; sinqeritetin 
e treguar gjatë shqyrtimit fillestar dhe sjelljen e të akuzuarit para dhe pas kryerjes së 
veprës penale, duke pasur parasysh se sipas të dhënave të kësaj gjykate ndaj këtij të 
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akuzuari nuk ka të ngritur ndonjë aktakuzë tjetër dhe nuk është i dënuar më parë; ndërsa 
si rrethanë rënduese, morri faktin s eketo vepra jane ne rritje e siper ku dhuna ne familje 
shkaton pasoja edhe ne rrethin familjar por edhe ne rrethin social  prandaj të akuzuarit i 
shqiptoi dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindje se dënimi i shqiptuar, i 
përgjigjet shkallës së rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale për të cilën edhe është 
shpallur fajtorë, si dhe shkallës së përgjegjësisë penale të te akuzuarit dhe se me dënimin 
e shqiptuar kundër tij, do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 41, të KPRK, 
përkatësisht  të parandaloi kryesit nga kryerja e veprave penale  në të ardhmen, të bëjë 
rehabilitimin e tyre, të parandaloi persona të tjerë nga kryerja e veprave penale, të bëjë 
kompensimin e viktimave ose komunitetit për humbjet ose dëmet e shkaktuara nga 
veprat penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, për ngritjen e moralit 
dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 
 
Vendimi që të pandehurit t’i  nderpritet masa e sigurise te paraburrgimit pas shpalljes se 
aktgjykimit , u mor në bazë të nenit 367, të KPP-sw  
 
Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, u mor në bazë të 
nenit 453, par. 1, të KPPK, kurse vendimi mbi taksën për kompensimin e viktimave të 
krimit u mor në bazë të neneve: 3; 6 dhe 39, par .3.2 të Ligjit nr. 05/L-036 për 
Kompensimin e Viktimave të Krimit. 
 
Nga sa u tha më lart, dhe në bazë të nenit 365, të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 
aktgjykimi. 
 
 
GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEPARTAMENTI I PERGJITHSHEM  
                                                Pnr 1278/2020 te dte 31.03.2021 
 
Zyrtarja ligjore                                                                     Gjyatarja e vetme gjykuese  
Dafina Gashi                                                                              Naime Krasniqi –Jashanica  
 
UDHËZIMI JURIDIK: 
 
Kundër këtij aktgjykimi, ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar brenda  
pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. Ankesa bëhet 
përmes  kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


