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Numri i lëndës: 2019:283340 
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Numri i dokumentit:     00763707 

                                                                                           

P.nr.4993/19 

                                  NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DEVIZIONI PENAL në përbërje me gjyqtarin e vetëm gjykues Rrustem Begolli dhe zyrtaren 

ligjore Sanije Trashupa, në çështjen penale kundër të akuzuarit A. H. nga O., për veprën penale 

Dhuna në familje nga neni 248 par. 1 lidhur me par. 3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

Nr.06/L-074, i akuzuar sipas aktakuzës  së Prokurorisë  Themelore në Prishtinë – Departamentit të 

Përgjithshëm PP/II.Nr.4827/19, të dt. 21.11.2019, në shqyrtimit fillestar të mbajtur me datë 

13.01.2020, në të cilën kanë qenë të pranishëm Prokurori i Shtetit Ferdane Sylejmani, dhe i 

akuzuari A. H., me datë 13.01.2020 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 15.01.2020, 

përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari: 

 

A. H.: nga i ati M., e ëma Sh., e gjinisë B., i lindur më ..., me vendbanim në fshatin M., Rr.”...”, nr.. 

Komuna O., i gjendjes së dobët ekonomike, i martuar, ka të kryer shkollën e mesme, me numër 

personal ..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE:  Me datë 15.06.2019, rreth orës 22:05 në fshatin M., Komuna O., i pandehuri pas një 

mosmarrëveshje të mëparshme me djalin e tij, tani të dëmtuarin L. H., me dashje ka përdorur 

dhunë psiqike, duke e kanosur me qëllim të cenimit të dinjitetit të  dëmtuarit, në atë mënyrë që 

pasi i dëmtuari është kthyer në shtëpi me motrën e tij dhe pa hyrë brenda e kishte dëgjuar babin 

e tij duke biseduar me dikë në telefon dhe duke i thënë se “me duhen disa plumba për armë për 

njëzet minuta”, ashtu që i dëmtuari nuk ka pasur guxim për të hyrë në shtëpi sepse i pandehuri 

mund t’i shkaktoj ndonjë të keqe, me ç’rast tek i dëmtuari ka shkaktuar ndjenjën e ankthit, 

shqetësimit dhe pasigurisë; 
 

    - me ketë ka kryer veprën penale Dhuna në familje nga neni 248 par. 1 lidhur me par. 3 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.06/L-074.  

 

Andaj, gjykata, në bazë të nenit të lartcekur dhe neneve 38; 39; 40; 43; 46; 47; 48; 49 dhe 69 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.06/L-074 dhe neneve 365; 450 dhe 463 të KPPK-së të 

akuzuarin: 

E G J Y K O N 
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Të akuzarit: A. H. i shqipton dënim me burg në kohëzgjatje prej tre (3) muajve, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet nëse në periudhën verifikuese prej një (1) viti nuk kryen vepër tjetër 

penale, si dhe dënim me gjobë në lartësi prej 200€ (dyqind euro), të cilin dënim më gjobë është 

i obliguar t’a paguaj në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi. 

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

duke i caktuar nga një (1) ditë burgimi për 20 (njëzet) € të gjobës. 

 

Obligohet i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor paguaj shumën prej 30 (tridhjet) €, në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

I dëmtuari: L. H., me vendbanim në fshatin M., Rr.”...”, nr.. Komuna O., udhëzohet që kërkesën 

pasurore juridike ta realizoj në kontest të rregullt civilo – juridik. 
A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë/Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën 

PP/II.Nr.4827/19, të dt. 21.11.2019, kundër të akuzuarit, A. H., për veprën penale Dhuna në familje 

nga neni 248 par. 1 lidhur me par. 3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.06/L-074. 

Në shqyrtimin fillestar të hapur të mbajtur me dt.13.01.2020, Prokurori i shtetit lexoi aktakuzën 

PP/II.Nr.4827/19, të dt. 21.11.2019, dhe menjëherë të akuzuarit i’u dha mundësia për ta pranuar 

fajësinë apo të deklarohetn të pafajshëm. 

 

I akuzuari, në shqyrtimin fillestar deklaroj se e ka kuptuar aktakuzën në tërësi, me vullnet të plotë 

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

për të cilën i vihet në barrë sipas aktakuzës së prokurorit të shtetit, duke deklaruar kërkoj nga 

gjykata një dënim sa më të lehtë. 

 

Prokurori i shtetit lidhur me pranimin e fajësisë nga të akuzuarit deklaroi: Pajtohem me pranimin e 

fajësisë dhe mbetem në tërësi pranë aktakuzës, konsideroj se pranimi i fajësisë është mbështetur në 

provat të cilat gjenden në shkresat  e lëndës, pasi që i pandehuri në mënyrë vullnetare dhe pa 

kurrfarë presioni e bëri pranimin e fajësisë. Andaj i propozoj gjykatës që me rastin e matjes së 

lartësisë së dënimit pranimin e fajësisë ta vlerësoj. 

 

Nga pranimi i fajësisë në mënyrë të plotë dhe të vullnetshme nga i akuzuariti gjykata në bazë të 

nenit 248 par. 4 të KPPK-së, në seancën e shqyrtimit fillestar, me Aktvendim pranoi pranimin e 

fajësisë nga i akuzuari pasi që është bindur plotësisht se i akuzuari ishte i vetëdijshëm për pasojat e 

pranimit të fajësisë dhe se i akuzuari e ka pranuar fajësinë pa presion dhe me vullnetin e  tij të 

plotë.  

 

Nga thëniet e vet të akuzuarit në shqyrtimin fillestar është vërtetuar se ata me datë, kohë dhe vend 

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

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

pranimi i fajësisë nga i akuzuari, gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit të lartcekur, ekzistojnë 

të gjitha elementet e veprës 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.  

 

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 akuzuarit gjykata mori në konsideratë rrethanat 

lehtësuese se: ishte i sinqertë gjatë shqyrtimit fillestar, se e ka pranuar fajësinë dhe pendimi i tij,  
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ndërsa rrethana rënduese nuk gjeti, dhe duke u nisur nga të gjitha këto gjykata të akuzuarit i 

shqipton dënim me kusht, me bindje se kjo është e mjaftueshme për tu arritur qëllimi i dënimit i 

paraparë me nenin 38 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.06/L-074.    

 

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

në proporcion me peshën e veprave 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 të 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 38 të KPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të paushallit gjyqësor, është marr në bazë të nenit 

453 par. 4 të KPPK-së. 

 

Vendimin për kërkesën pasurore juridike, gjykata e ka marrë në kuptim të nenit 463 par. 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.4993/19, dt.15.01.2020. 

  

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.  

 

 

 


