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Numri i lëndës: 2020:020630 

Datë: 02.04.2020 

Numri i dokumentit:     00902780 

 

P.nr.408/2020 

    NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm – Gjyqtari i vetëm gjykues 

Kushtrim Shyti, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Valbona Shabani, duke vendosur në 

çështjen penale kundër të akuzuarit D.M.nga G., për shkak të veprës penale Dhuna në familje 

nga neni 248 par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë - 

Departamenti i Përgjithshëm P.II.nr.347/2020 e datës 04.02.2020, të cilën e përfaqëson 

Prokurori i Shtetit Rrahim Podvorica, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me datën 12.03.2020, 

në prezencën e Prokurorit të Shtetit, të akuzuarit, të dëmtuarës M.M., në të njëjtën ditë mori 

dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 02.04.2020 e përpiloi këtë: 

 

A  K  T  G J  Y  K  I  M 

 

I akuzuari: 

D.M., i biri i M., dhe nënës R., e gjinisë A., i lindur më ..., me vendbanim në rrugën “T.S.” pn, 

G., me numër personal ..., i martuar, baba e dy fëmijëve, i gjendjes së mirë ekonomike, ka të 

kryer shkollën e mesme, pronar i një bar kafeje, Serb, Shtetas i Republikës së Kosovës  

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

Sepse:  

D.M.me datë 06.12.2019 rreth orës 12:00 në rrugën “T.S.” në G.ë saktësisht në shtëpinë e tyre 

të përbashkët pas një mosmarrëveshje momentale si dhe nën ndikimin e alkoolit i njejti me 

qëllim të cenimit të dinjitetit ushtron dhunë fizike, ashtu që me dashje e godet me shuplakë tani 

të dëmtuarën bashkëshorten e tij M.M.. 

 

- Më këtë ka kryer veprën penale Dhunë në Familje nga neni 248 par.1 të KPRK-ës. 

 

Andaj, gjykata në pajtim të neneve  1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 69, 70, të  

KPRK-së, si dhe në bazë të nenit 365, 450, 453 të KPPRK-së, të akuzuarin: 

 

 

E GJYKON 
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1. Dënim burgimi me kusht në kohëzgjatje prej katër (4) muaj i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari brenda periudhës së verifikimit në kohëzgjatje prej një (1) viti 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale apo të 

ngjashme, si dhe dënimin me gjobë në shumën dyqind (200) euro të cilin dënim i akuzuari 

është i obliguar ta paguajë 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 
 

2.  I njëjti dënimin e shqiptuar me gjobë mund të paguaj, me tre këste me se largu deri me 

datën 5 të muajit vijues.  Mundësia e pagesës me këste do të revokohet nëse personi i 

dënuar nuk e paguan këstin me kohë.Po që se dënimi me gjobë nuk mund të realizohet 

konform nenit 43 të KPRK-së, i njëjti do të zëvendësohet me dënim burgimi duke llogaritur 

çdo 20 (njëzet) euro me 1 (një) ditë burg. Nëse personi i dënuar e paguan pjesën e mbetur 

të gjobës, ekzekutimi i dënimit ndërpritet. 
 

3. Obligohet i akuzuari që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës, kurse në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 30.00 

(tridhjetë) euro, në emër të kompenzimit të viktimave të krimit shumën prej 30.00 

(tridhjetë) euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi.  
 

4. Kërkesë pasurore juridike nuk pati. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën me numër 

P.II.nr.347/2020 e datës 04.02.2020, e ka akuzuar të akuzuarin D.M., për shkak të veprës 

penale Dhuna në familje nga neni 248 par.1 të KPRK-së. 
 

Gjykata lidhur me këtë rast, ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin fillestar me datën 

12.03.2020, në të cilën seancë kanë prezantuar Prokurori i Shtetit Rrahim Podvorica, i akuzuari 

D.M.si dhe e dëmtuara M.M.. 
 

Në seancën e shqyrtimit fillestar i akuzuari është njoftuar me të drejtat e tij në këtë çështje 

penale, ku pas leximit të aktakuzës, i akuzuari ka deklaruar se e ka kuptuar akuzën dhe nuk ka 

nevojë për ndonjë sqarim. 
 

I akuzuari D.M., në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se e ndjej vetën fajtor për veprën penale e 

cila më vihet në barrë dhe e pranoj fajësinë sipas aktakuzës, “kam qenë nën ndikimin e alkoolit, 

dhe ndihem i penduar, nuk është përsërit dhuna më, dhe nuk ka për të ndodhur as në të 

ardhmen, tani kam raportet e mira me bashkëshorten time”.  
 

Pas pranimit të fajësisë gjykata ia ka tërhequr vërejtjen të akuzuarit, lidhur me pasojat e 

pranimit të fajësisë, dhe atë dënimin e kësaj vepre penale që e parasheh ligji për Dhuna në 

familje nga neni 248 par.1 të KPRK-së , dënohet me gjobë dhe me burgim deri në 3 (tre) vjet, 

se nuk do të mund ti kundërshtoj provat apo të parashtroj prova në këtë çështje penale, se nuk 

do mund ta atakoj vendimin e gjykatës lidhur me vërtetimin jo të plotë apo të gabuar të 
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gjendjes faktike, por se mund ta atakojnë për shkak të lartësisë mbi dënimin dhe se deklarimi 

mbi pranimin e fajësisë gjykata detyrimisht duhet ta vlerësoj si rrethanë lehtësuese. 
 

Prokurori i Shtetit, lidhur me deklarimin për pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, deklaroj 

se pajtohem me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, ashtu që mbetem në tërësi pran aktit 

akuzues, pasi që i akuzuari ka pranuar fajësinë dhe një pranim i tillë është bërë konform 

dispozitave ligjore dhe në përputhshëmri me provat të cilat i janë bashkangjitur aktakuzës, por 

me rastin e matjes së dënimit Gjykata të merr për bazë të gjitha rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese. 
 

E dëmtuara M.M. deklaroi: “se nukkërkojkompenzim material dhe as nuk I 

bashkangjitemndjekjespenale, dëshirojtëdeklaroj se ngaai moment D. 

kandryshuarshumëpërtëmirëndajmejedhefëmijëve, 

nëpërgjithësimënukkemipasurasnjëmosmarrëveshje, tëgjitha I kemizgjidhur me marrëveshje, 

nukndihem e rrezikuar, këtëdeklarim e bëjë me vullnettëlirëdhe pa presion”. 
 

Pas deklarimit të akuzuarit se ndjehet fajtor për kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet 

nga Prokuroria, gjykata me Aktvendim pranoi pranimin e fajësisë nga i akuzuari pasi që është 

bindur plotësisht se ishte i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë. Pranimi i fajësisë 

është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, se i akuzuari nuk ka qenë i detyruar ose i shtrënguar në 

asnjë mënyrë që të pranojë fajësinë, se pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që 

përmban aktakuza dhe ka mbështetje në provat tjera të cilat gjenden në shkresat e lëndës dhe se 

nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara në nenin 253 paragrafi 1 të KPP. Mbi këtë bazë, 

gjykata vlerëson se janë plotësuar të gjitha kushtet e parapara në dispozitën e nenit 248 par.1 të 

KPPRK-së, lidhur me pranimin e fajësisë 
 

Nga thëniet e vet të akuzuarit në shqyrtimin fillestar I cili e pranoj fajësinë u vërtetua se e njejta 

me datë, kohë dhe vend si në dispozitivin e aktakuzës së ngritur ndaj tij ka kryer veprën penale 

për të cilën akuzohet. 
 

Po ashtu edhe nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë: raporti i oficerit me nr. 

rasti 2019-AT-0560I datës 16.12.2019, raportifillestar I incidentit I datës 16.12.2019, 

procesverbali i marrjes në pyetje  të dëmtuarës M.M. datës 16.12.2019, testi i alkoolit për të 

akuzuarin,  si dhe shkresat tjera të lëndës gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit 

formësohen të gjitha elementet qenësore objektive dhe subjektive të veprës penale, Dhuna në 

familje nga neni 248 par.1 të KPRK-së, për të cilën akuzohet i akuzuari. Andaj, gjykata të 

njejtin e shpalli fajtor, pasi që gjeti se penalisht është i përgjegjshëm dhe e gjykoi si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi.  
 

Me rastin e matjes së dënimit gjykata mori parasysh të gjitha rrethanat të cilat konform nenit 69 

dhe 70 të KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, ashtu që si rrethana lehtësuese 

për të akuzuarin gjeti se i njejti e ka pranuar fajësinë në seancën e shqyrtimit fil lestar, pendimin 

lidhur me veprën e kryer, faktin se pala e dëmtuar nuk ndihet më e rrezikuar dhe deklaroi se ka 

rregulluar raportet me të akuzarin, ndërsa rrethana rënduese gjeti rrezikshmërinë shoqërore 

tëkësajveprepenale dhe faktin se I akuzuarivepratpenale I ka kryer në ambiente familjare, andaj 

të akuzuarit i shqiptoi dënimin sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Gjykata vlerëson se dënimi i shqiptuar  në rastin konkret është i drejtë dhe i ligjshëm, në 

harmoni me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, shkallën e rrezikshmërisë së veprës 

penale dhe me intensitetin e rrezikimit apo dëmit që i është shkaktuar vlerës së mbrojtur nga 

kryerja e kësaj vepre penale. Po ashtu, gjykata vlerëson se një dënim i tillë do të ndikojë në 

parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmën si dhe në rehabilitimin 

e tij, në parandalimin e personave tjerë nga kryerja e veprave penale, në kompensimin e palës 

së dëmtuar për humbjet ose dëmet e shkaktuara nga vepra penale si dhe në shprehjen e gjykimit 

shoqëror në raport me veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit në shoqëri, duke ndikuar në këtë mënyrë në përmbushjen e qëllimit të 

dënimit, të paraparë në nenin 38 të KPRK-së. 
 

Vendimin për shpenzimet e procedurës,gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 pika 2.1 

dhe 2.6 dhe nenit 453 par.1 të KPP-së, që kanë të bëjnë me shpenzimet për ekspertë dhe të 

paushallit gjyqësor. Ndërsa taksa për kompensimin viktimave të krimit, në kuptim të nenit 39 

par. 3 të Ligjit nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit 
 

Lidhur me kërkesënpasurore-juridike, gjykatakavendosurnëpajtim me nenin 461 të KPP-

sëpasiqë e dëmtuaranukkishteparaqiturkërkesëpasurorejuridike. 
 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve 248 dhe 365 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

. 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 
 

P.nr.408/2020   datë 02.04.2020 

 

Zyrtarja ligjore               Gjyqtari  

Valbona Shabani               Kushtrim Shyti 

___________________ 
 

KËSHILLË JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e 

Apelit Prishtinë,  në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. 

Ankesa  dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


