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NË EMËR TË POPULLIT 

 

                          P.nr.5539/2016 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM DEVIZIONI 

PENAL me gjyqtarin e vetëm gjykues Rrustem Begolli dhe zyrtaren ligjore Sanije Trashupa, në lëndën 

penale kundër të pandehurit I.R.,  për veprat penale Shkelja e Urdhërit Mbrojtës nga neni 25 i Ligjit për 

Mbrojtjen nga Dhuna në Familja dhe Sulm nga neni 187 par. 3 te KPRK-së i akuzuar sipas aktakuzës  së 

Prokurorisë  Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm PP.nr.5950/2015 të dt.21.12.2016, pas 

shqyrtimit fillestar të mbajtur me datën 19.12.2018, në të cilën kanë qenë të pranishëm Prokurori i Shtetit, 

Musa Mehaj, dhe i pandehuri I.R., në bazë të nenit 366 të KPPRK-së, me datë 19.12.2018 morri dhe në 

prezencën e palëve publikisht shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri: 

 

I.R., nga i ati Sh., e ëma N., e gjinisë K., data e lindjes..., me vendbanim në fshtatin Sh.,  Rr.”P.”,  nr. ..., 

Komuna P., i martuar, i gjendjes se dobët ekonomike, me numër personal ...,shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE: 

I.  Me datë 12.08.2015, rreth orës16:00, në fshatin Sh. në P., duke i’u afruar viktmës – 

bashkëshortes së tij, tani të dëmtuarës S.V., nuk e ka zbatuar aktvendimin C.nr.1449/2015, të 

datës 24.06.2015, i lëshuar nga Gjykata Themelore në Prishtinë, në bazë të të cilit ka qenë i 

ndaluar që t’a shqetësoj, ofendoj, përul, godas, kërcënoj, sulmoj fizikisht apo seksualisht, i cili ka 

tentuar që të ketë marrdhënie seksuale me të, me çka ka shkelur urdhërin mbrojtës, në këtë 

mënyrë si dhe nën 2 të këtij Aktvendimi i është ndaluar të pandehurit që të afrohet në distancë 

prej 1 metër, përkundër kësaj ndalese i njejti e ka sulmuar fizikisht edhe vajzën e tij, tani të 

dëmtuaren A.R., 

 

- me ketë ka kryer veprën penale Shkelja e Urdhërit Mbrojtës nga neni 25 i Ligjit për Mbrojtjen nga 

Dhuna në Familja. 

 

II. Me datë, në kohën dhe në vendin e njejtëtë përshkruar si në dispozitivin I, i pandehuri e ka 

sulmuar fizikisht tani të dëmtuaren, fëminë e tij, A.R., pa pelqimin e saj, 

 

- me ketë ka kryer veprën penale Sulm nga neni 187 par. 3të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata, në bazë të nenit të lartcekur dhe neneve 41; 42; 43; 46; 49; 50; 51; 52 dhe 73 të KPRK-së dhe 

neneve 248; 359 dhe 365 të KPPK-së të pandehurit I.R. i shqipton dënim alternativ dhe dënim plotësues. 

Të pandehurit I.R. për veprat penale si në piken I dhe II të dispozitivit e shpall fajtor dhe i përcakton: 

Për veprën penale nga dispozitivi I i shqipton dënim me gjobë në lartësi prej 200€. 

Për veprën penale nga dispozitivi II i shqipton dënim me kusht prej gjashtë (6), muaj. 

Konform neni 80 par. 1 dhe 2 nën par. 2.5 të KPRK-së, të pandehuri gjykata i shqipton: 
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DËNIM ME KUSHT DHE DËNIM ME GJOBË 

Të pandehurit: I.R. i shqipton dënim me burg në kohëzgjatje prej gjashtë  (6) muaj, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse në periudhën verifikuese prej dy (2) vjet, nuk kryen vepër tjetër penale, si dhe i shqipton 

dënim me gjobë në shumë prej prej 200€ (dy qind euro), të cilin dënim,është i obliguar që t’a paguaj në afat 

prej 15 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Obligohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve të procedurës penale për paushallin gjyqësorë do të paguaj 

shumën prej 20 (njëzet) €, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

E dëmtuara: S.V, me vendbanim  fshatin Sh., Komuna O. dhe vajza e mitura A.R. me përfaqësuesin ligjor, 

për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në kontest të rregullt civilo – juridik. 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëmme akuzën PP.nr.5950/2015 të 

dt.21.12.2016, e ka akuzuar të pandehurin I.R.,  për shkak të veprave penale Shkelja e Urdhërit Mbrojtës nga 

neni 25 i Ligjit për Mbrojtjen nga Dhuna në Familja dhe Sulm nga neni 187 par. 3 te KPRK-së. 

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata mbajti seancën e shqyrtimit fillestar me datën 19.12.2018, gjatë së 

cilës seancë u dëgjuan prokurori i shtetit Musa Mehaj dhe i pandehuri I.R. 

 

Në seancën e shqyrtimit fillestar të datës 19.12.2018 i pandehuri I.R., pas leximit të aktakuzës nga prokurori i 

shtetit, ka deklaruar se e ka kuptuar dispozitivin e aktakuzës dhe ndihet fajtor për kryerjen e veprave penale 

në atë moment nuk kam qenë mirë, kur e kam kryer veprën penale ka qenë në fuqi masa mbrojtëse . Jam 

penduar thellësisht tani jetoj së bashku me bashkëshorten dhe ... fëmijë. Marrdhëniet janë përmirësuar dhe 

sot e kësaj dite vuaj për veprimet që i kam bërë, jam duke menduar çdo ditë që t’i kthehem jetës dhe familjes 

sime ka e mbara. Kërkoj nga gjykata që mundësisht të ma zbut dënimin pasi që prej asaj dite e tutje më vie 

turp për veprimet e mia. 

 
Prokurori i shtetit Musa Mehaj, lidhur me pranimin e fajësisë nga i pandehuri deklaroi seMbetem në tërësi 

pranë aktakuzës, konsideroj se pranimi i fajësisë është mbështetur në prova materiale, prova këto të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës. Pasi që i pandehuri në mënyrë vullnetare dhe pa kurrfarë presioni bëri pranimin 

e fajësisë, andaj gjykatës i propozoj që me rastin e matjes së lartësisë së dënimit pranimin e fjasësisë t’a 

vlerësoj. 

 

Nga pranimi i fajësisë në mënyrë të plotë dhe të vullnetshme nga ana e të pandehurit gjykata në bazë të nenit 

248 par. 4 të KPPRK-së, në seancën e shqyrtimit fillestar, me Aktvendim pranoi pranimin e fajësisë nga i 

pandehuri, pasi që është bindur plotësisht se i pandehuri  ishte i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë 

dhe se i pandehuri e ka pranuar fajësinë pa presion dhe me vullnetin e tij të plotë dhe se ky pranim është i 

mbështetur në provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës.  

 

Nga faktet e vërtetuara nga shkresat e lëndës, nga deklarimet e palëve në procedurë dhe nga vet pranimi i 

fajësisë nga i pandehuri, gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit I.R. ekzistojnë të gjitha elementet e 

veprave penale si në hyrje të këtij aktgjykimi, si dhe vërtetoi gjendjen faktike të përshkruar si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, prandaj gjykata edhe e shpalli fajtor të njëjtin pasi që më parë gjeti se penalisht është 

përgjegjës.  
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Me rastin e përcaktimit të dënimit, gjykata i vlerësoi të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese, të cilat 

konform nenit 73 të KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit e të cilat janë me ndikim me rastin e 

dënimit, ashtu që ndaj të pandehurit gjykata mori në konsideratë rrethanat lehtësuese se: i pandehuri ishte e 

sinqertë gjatë shqyrtimit gjyqësor, se e ka pranuar fajësinë, pendimi i tij, kërkim falja, ndërsa rrethanë 

posaçërisht rënduese nuk gjeti, dhe duke u nisur nga të gjitha këto gjykata të pandehurit i shqiptoi dënim me 

kusht dhe dënim me gjobë  në bazë të neneve 46 dhe 51 të KPRK-së, me bindje se kjo është e mjaftueshme 

për tu arritur qëllimi i dënimit.    

 

Në rastin konkret gjykata vlerësoi se dënimi i shqiptuar si në dispozitivin e këtij aktgjykimi është në 

proporcion me peshën e veprës penale, me sjelljen dhe rrethanat e kryesit sipas nenit 73.par.2, me shkallën e 

rrezikshmërisë shoqërore dhe përgjegjësinë e kryesit, me bindje se dënimi i tillë do të ndikoj në 

risocializimin dhe riedukimin e kryesit, si dhe do të ndikoj te të tjerët të mos kryejnë vepra penale, ngritjen e 

moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, çka është edhe qëllimi i dënimit sipas nenit 41 të 

KPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marrë në bazë 

të nenit 450 par.2 pika 2.6 të KPPRK-së. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuares për realizimin e kërkesës pasurore juridike në kontest civil është 

marrë në bazë të nenit 463 par.1 dhe 2 të KPPK-së. 

 

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.5539/20116, dt.19.12.2018 

 

 

Zyrtare Ligjore                                                    Gjyqtari i vetëm gjykues 

 Sanije Trashupa                                                                Rrustem Begolli 

 

_______________                                                                                   _____________________ 

 

 

 

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.  

 


