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Numri i lëndës: 2020:045652 

Datë: 22.05.2020 

Numri i dokumentit:     00928805 

P.nr.802/20 

                                                      NË EMËR TË POPULLIT 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Penal, gjyqtarja e  vetme gjykuese Lumnije Krasniqi, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore 

Qëndresa Alimehaj, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të akuzuarit V.Z.për shkak të 

veprës penale Dhunë në familje nga neni 248 par.1 të KPRK-së, (Ligji nr.06/L-074), sipas 

aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, 

PP/II.nr.1417/2020, datë 19.05.2020, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit fillestar jo publik 

më datë 22.05.2020, në të cilën kanë marrë pjesë prokurorja e shtetit Hava Krasniqi dhe i 

pandehuri, me mbrojtësin e tij av.Tahir Rrecaj, sipas autorizimit, të njëjtën ditë mori dhe 

publikisht shpalli,  si dhe përpiloi, këtë:  

 

A K T GJ Y K I M  

 

I akuzuari: 

V.Z., nga i ati R. dhe e ëma H., vajzërisë M., i lindur me datë ... në Prishtinë, me vendbanim në  

Lagjen ”M.R.” fshatin P., Komuna e Graçanicës dhe në Prishtinë në L.d. , rr.”Xh.M.” SU .../... 

Hyrja ..., banesa nr..., i martuar, baba i katër  fëmijëve, ka të kryer shkollën e ,mesme, pronar i 

katër bizneseve, i gjendjes së mirë ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës të Kosovës, me 

numër personal ..., gjendej në paraburgim nga data 22.04.2020  deri me dt.22.05.2020. 

 

                                                  ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse: 

 

Më datë 15.04.2020, rreth orës 19:00, në shtëpinë e përbashkët të tyre e cila gjendet në Lagjen 

”M.R.” fshatin . P., Komuna e Graçanicës, pas mosmarrëveshjes që kishte me tani të 

dëmtuarën- bashkëshorten e tij S.Z., me  qellim të cenimit të dinjitetit  të personit  tjetër  

brenda një marrëdhënie  familjare, ka ushtruar dhunë psikike ndaj  bashkëshortes dhe fëmijëve  

ne atë mënyrë qe i kishte hequr kamerat  në shtëpi e i kishte thyer, po ashtu i kishte marr 

telefonat  tri vajzave e i kishte thyer si dhe i kishte ndjekur  nëpër shtëpi me një thikë kuzhine 

duke ju thëne të largohen nga shtëpia, 

 

-   me këtë ka kryer veprën penale Dhunë në Familje nga neni 248 par.1 të KPRK-së,   

 

Prandaj, kjo Gjykatë, në bazë të nenit  2, 3, 4, 7, 21, 38, 46, 47, 48, 69 dhe 70 dhe  të KPRK-së, 

dhe nenit 297, 365 dhe 366 të KPPRK-së, i:  

 

 

CAKTON 
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I. Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve i cili dënim do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. koha e kaluar në paraburgim nga data 22.04.2020  deri me 

dt.22.05.2020 do ti llogaritet në dënimin e shqiptuar. 

 

II. Konform nenit 44 të KPK-së, me pëlqimin e të akuzuarit, dënimi me burgim i zëvendësohet 

me dënim me gjobë në shume prej 800 (tetë qind) euro, të cilin dënim obligohet ta paguaj, në 

afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi,  dhe 

 

III. Dënim me gjobë në shumën 200 (dyqind) Euro, e cila gjobë do të paguhet në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Konform nenit 76 të KPP-së, e: 

 

GJYKON 

 

Me DENIM UNIK me gjobë në shume prej 1000 (një mijë) euro, të cilin dënim obligohet ta 

paguaj, në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

 

Nëse dënimi i shqiptuar me të holla nuk mund të ekzekutohet, gjykata të njëjtin do ta 

ekzekutojë përmes zëvendësimit të gjobës në dënim me burg, duke ia llogaritur 1 (një) ditë 

burgim, me njëzet (20) Euro të gjobës.   

 

Detyrohet i pandehuri që t’i paguaj shpenzimet e procedurës, dhe atë në emër të paushallit 

gjyqësor shumën prej 30 € (tridhjetë euro), në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

 

Detyrohet që konform nenit 6, par. 1.5 dhe nenit 39, par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit të paguaj shumën prej 30 € (tridhjetë euro), në afat prej 15 ditësh nga dita 

e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

E dëmtuara S.Z. për realizimin e kërkesës pasuror juridike udhëzohet në kontest të rregullt 

civil. 

 

Konform nenit 193 par.1 të KPP-së, ndërpritet masa e paraburgimit ndaj të pandehurit V.Z.dhe 

me aktvendim të veçantë janë dhënë arsyet. 

 

 

A r s y e t i m i 

 
Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, ka ushtruar aktakuzën, 

PP/II.nr.1417/2020, datë 19.05.2020, ndaj të pandehurit V.Z.për shkak të veprës penale Dhunë 

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

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata mbajti seancën e shqyrtimit fillestar jo publik me datën 

22.05.2020, gjatë së cilës seancë prezantuan prokurorja e shtetit Hava Krasniqi dhe i 

pandehuri, me mbrojtësin e tij av.Tahir Rrecaj, sipas autorizimit, dhe pas leximit të aktakuzës, 

të pandehurit iu dha mundësia për ta pranuar fajësinë apo të deklarohet e pafajshëm. 

 

I pandehuri në shqyrtimin fillestar, deklaroi se e ka kuptuar aktakuzën në tërësi dhe me vullnet 

të plotë dhe i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë e ka pranuar në tërësi fajësinë për 

veprën penale e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës së prokurorit të shtetit ka shprehur pendesë 

për veprimet e tij, i ka kërkuar falje publikisht familjes dhe gjykatës, duke premtuar se më nuk 
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do të bëjë probleme në shtëpi. Në fund ka kërkuar nga gjykata që ti shqiptoj një dënim më të 

butë edhe për faktin se ka veprimet e tij kanë qenë si pasojë e presionit për pagat e punëtorëve 

dhe të kredive për shkak të rrethanave të krijuara si pasojë e pandemisë dhe se  me 

bashkëshorten kanë 23 vite martesë.  Ka sqaruar se posedon edhe banesën ne D. dhe sa ishte ne 

paraburgim ka biseduar edhe me bashkëshorten dhe me fëmijët të cilëve u ka kërkuar falje dhe 

se fillimisht do të banoj në banesën e tij në D., derisa të sqarohen raportet me bashkëshorten 

dhe për këtë rast bashkëshortja ka edhe një urdhër mbrojtje në lëmin civile lidhur me kete rast 

me nr. C.nr 46/20 të dt. 23.04.2020, duke premtuar se do ti përmbahet urdhrit të shqiptuar nga 

kjo gjykatë 

 

Mbrojtësi i të pandehurit av.Tahir Rrecaj, sipas autorizimit, e ka mbështet  pranimin e fajësisë 

nga i mbrojturi i tij, pasi që pranim është bërë pas konsultimeve të mjaftueshme edhe me te si 

mbrojtës, pasi që e ka njoftuar të mbrojturin e tij lidhur me pasojat dhe benefitet e pranimit të 

fajësisë. Ndërsa sa i përket rrethanave rreth dënimit, e ka mbështet deklaratën e të mbrojturit të 

tij, dhe ka kërkuar nga Gjykata që më rastin e vendimit mbi dënimin të ketë parasysh të gjitha 

rrethanat lehtësuese e në veçanti faktin se i mbrojturi i tij jeton në bashkësi martesore me te 

dëmtuarën S. për me tepër se 23 vite dhe nga martesa e përbashkët i kanë 4 fëmijë, dhe se 

gjendja e pandemisë e cila ka krijuar probleme dhe vështirësi mendore tek të gjithë qytetaret e 

Kosovës por edhe probleme financiare dhe zhvillime te bizneseve për të mbrojturin e tij, ashtu 

që shkaktuar një moment të tensionuar të mos durimit, dhe i mbrojturi i tij pas një fjalosje me 

bashkëshorten ka reaguar në mënyrë të pa matur, por për këto veprime siç u deklaruar edhe vet 

është penduar dhe ka kërkuar falje publikisht familjes dhe gjykatës. Nëse gjykata vlerëson se 

vërejtja gjyqësore është nje sanksion i bute i ka  propozuar gjykatës  që ndaj të mbrojturit të tij 

të shqiptohet një dënim me gjobe dhe dënim me burg i cili do te zëvendësohet me dënim me 

gjobe, dhe në pajtim me dispozitat e KPRK-së, ti shqiptohet një dënim  unik me gjobe ashtu siç 

është përcaktuar me ligj. Në fund  ka kërkuar nga gjykata që të njëjtit ti ndërpritet masa e 

paraburgimit pasi që tashmë kanë pushuar arsyet ligjore për vazhdimin e paraburgimit. 

 

Prokurorja e shtetit Hava Krasniqi, lidhur me pranimin e fajësisë nga i pandehuri deklaroi se 

pranimi i fajësisë nga i pandehuri është në pajtueshmëri të plotë me dispozitat ligjore nga neni 

248 te KPPRK-së, e po ashtu me të gjitha provat dhe faktet e tjera të cilat e mbështesin këtë 

aktakuzë, ndërsa i ka propozuar Gjykatës që të njëjtin të shpallë fajtor dhe të dënoj sipas ligjit.  

. 

Me që e pandehuri e ka pranuar fajësinë në tërësi për kryerjen e veprës penale si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi, pasi paraprakisht e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të kryerjes së 

veprës penale, pranim i cili është bërë vullnetarisht, pranim i cili mbështetet në faktet e çështjes 

dhe provat materiale që përmban aktakuza, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore 

apo gabim faktik, Gjykata vlerësoi se janë përmbushur të gjitha kërkesat ligjore nga neni 248 të 

KPPRK-së, që të pranohet deklarata e të pandehurit për pranimin e fajësisë për kryerjen e kësaj 

vepre penale, dhe të njëjtën edhe e ka aprovuar, ashtu që nuk ka administruar asnjë provë për të 

vërtetuar gjendjen faktike. 

 

Nga thëniet e vet të pandehurit në shqyrtimin fillestar u vërtetuar se ai me datë, kohë dhe vend 

si në dispozitivin e aktakuzës së ngritur ndaj tij, ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Po ashtu nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë: Raporti fillestar i incidentit, i 

datës 15.04.2020, Raporti i policit i datës 21.04.2020, deklarata e të dëmtuarës e dhënë në 

polici me dt.15.04.2020, foto-dokumentacioni, si dhe shkresat e tjera në lëndë, formësohen të 

gjitha elementet qenësore objektive dhe subjektive të veprës penale Dhunë në Familje nga neni 

248 par.1 të KPRK-së. 
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Andaj, gjykata të njëjtin e shpalli fajtor, pasi që gjeti se penalisht është i përgjegjshëm dhe e 

gjykoi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.     

 

Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, gjykata mori parasysh rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit në bazë të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së, 

në rastin konkret gjykata mori parasysh minimumin dhe maksimumin e dënimit të paraparë për 

këtë vepër penale dhe vlerësoi se dënimi i shqiptuar është në proporcion me peshën e veprës 

penale, si rrethana lehtësuese gjeti se: i pandehuri e ka pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar 

për veprën penale e cila i vihet në barrë, se është penduar për veprën e kryer penale si dhe i ka 

premtuar se nuk do të përsërisë vepra penale në të ardhmen, ndërsa rrethana rënduese gjykata 

nuk gjeti. Andaj, dhe duke u nisur nga të gjitha këto gjykata të pandehurit i shqiptoi dënimin si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi  me bindje se dënimi i tillë do të ndikoj në risocializimin dhe 

riedukimin e kryesve, si dhe do të ndikoj tek të tjerët që të mos kryejnë vepra penale, ngritjen e 

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

nenit 38 të KPRK-së. 

 

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

marrë në bazë të nenit 450 të KPPK-së. 

 

Vendimi për kompenzimin e viktimave të krimit është marrë në bazë të nenit 6, par. 1.5 dhe 

nenit 39, par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Në bazë të nenit 463 par.1 dhe 2 të KPPK-së, pala e dëmtuar është udhëzuar në kontest civil 

për realizimin e kërkesës pasurore-juridike. 

 

Konform nenit 193 par.1 të KPP-së, masa e paraburgimi ndaj të akuzuarit V.Z.i është ndërprerë 

më dt.22.05.2020, dhe me aktvendim të veçantë janë dhënë arsyet e ndërprerjes së masës së 

paraburgimit. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë, e në pajtim me dispozitat ligjore nga neni 365 të KPP-së, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

                      Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Penal 

                                       P.nr.867/20, dt.22.05.2020 

2020:045652 

 

G j y q t a r j a 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                                             Lumnije Krasniqi 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


