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                         P.nr.261/2022 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja 

Vjollca Buzhala, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Jeton Nezaj, në lëndën penale 

kundër të pandehurit A.R. nga lagja .... – Prizren, rruga .... për shkak të veprës penale dhuna në 

familje nga neni 248 par.1 dhe 2 të KPRK-së, duke vendosur lidhur me propozimin për 

shqiptimin të masës trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri, dhe trajtimin me anë të rehabilitimit 

të detyrueshëm i personave të varur nga droga ose alkooli, të Prokurorisë Themelore në Prizren 

PP.nr.418-9/22, të datës 18.03.2022, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në praninë e Prokurorit 

të Prokurorisë Themelore në Prizren – Sh.D. të pandehurit dhe mbrojtësit të tij, me datë 

31.03.2022  mori dhe shpalli këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

I pandehuri: 

 

       A.R. nga i ati H. e ëma A. e lindur M. i lindur më .... nga Gjakovë, me banim lagja ....– 

Prizren, rruga .... ka të kryer shkollën e fillore, i pa martuar, i pa punën, i gjendjes së dobët 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal të letërnjoftimit .... 

 

ËSHTË FAJTOR 
 

        Se me datë 04.03.2022 rreth orës 15:00 në Prizren, në Lagjen .... në rrugën “Jusuf Gervalla”, 

gjegjësisht në shtëpinë e përbashkët familjare, me dashje ushtron dhunë ose keqtrajtim fizik dhe 

psikologjik ose ekonomik me qëllim të cenimit të dinjitetit të të dëmtuarit mbrenda 

marrëdhënieve familjare, ashtu që i pandehuri pas mosmarrëveshjeve të vazhdueshme me të 

dëmtuarin-babai i tij (viktimë ndjeshme) H.R. të njëjtin e ka sulmuar disa herë fizikisht, pastaj e 

ka sharë dhe ofenduar në ditën e incidentit fillimisht i kërkon të dëmtuarit të holla në shumën 

prej 10 euro, ku i dëmtuari në pamundësi që ti jap të holla, i pandehuri i revoltuar nga kjo pasi 

që është edhe përdorues i substancave narkotike, me një agresivitet të madh ka shkaktuar rrëmujë 

duke  godit me shqelma dyer e shtëpisë thyen kompjuterin, si rrjedhojë e këtyre veprimeve  tek 

i dëmtuari ka shkaktuar dhunë me keqtrajtim psikologjik. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale Dhunë në familje nga neni 248 par.1 dhe 

2 të Kodit nr.06/ L-074 Penal të Republikës së Kosovës. 
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          Andaj gjykata në kuptim të nenit 7, 8, 9,10, 17,38, 39, 46, 47, 48, 69,70,71,72, 86 të 

KPRK-së, dhe nenit 365 par.1 nenpar.1.1 të KPPRK-së, të akuzuarin e : 

 

GJ Y K O N 

 

       Ashtu që të akuzuarin A.R. për veprën penale si në dispozitiv të aktgjykimit ia shqipton 

dënimin me kusht, duke i vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet në afat prej 2 (një) viti, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale. Po ashtu të akuzuarit i shqiptohet 

dënimin me gjobë në shumë prej treqind (300) Euro, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 

akuzuari brenda afatit të verifikimit prej një (1) viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

 

Detyrohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet gjyqësore të procedurës penale dhe atë: në 

emër të paushallit gjyqësor në shumën prej 20 euro, në emër të kompensimit të viktimave të 

krimit në shumën prej 30 euro, në afat prej 15 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

Aktgjykimi nën kërcenim të ekzekutimit me dhunë. 

 

 Në rast të revokimit të dënimit me kusht të akuzuarit, do ti llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim . 

 

 

Andaj gjykata në kuptim të nenit 83, 84 dhe 86 të KPK-së lidhur me nenin 514 të KPP-

së, të pandehurit i: 

 

SHQIPTON 

1. Masën e Trajtimit të Detyrueshëm Psikiatrik në Liri dhe Trajtim me anë të 

Rehabilitimit  te Detyrueshëm i personave të varur nga Droga ose Alkohooli, në 

Qendrën e Shëndetit Mendor në Prizren. 

2. Masën e shqiptuar si nën I të këtij aktgjykimi gjykata do ta pushojë kur të vërteton se 

ka pushuar nevoja për trajtim në institucionin e kujdesit shëndetësor. 

3. I dëmtuari H.R. nga .... Prizren, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen 

në kontestin e rregullt juridiko civil. 

 

4. Obligohet institucioni përkatës i kujdesit shëndetësor i cili do ta bëjë ekzekutimin e 

kësaj mase Masën e Trajtimit të Detyrueshëm Psikiatrik në Liri dhe Trajtim me anë 

të Rehabilitimit  te Detyrueshëm i personave të varur nga Droga ose Alkohooli, që ta 

njoftoj gjykatën me raport me shkrim mbi implementimin e masës dhe gjendjen 

shëndetësore të akuzuarit, këtë raportim institucioni përkatës i kujdesit shëndetësor 

duhet ta bëjë së paku një herë në 2 (dy) muaj;            

  

5. Masa e Masën e Trajtimit të Detyrueshëm Psikiatrik në Liri dhe Trajtim me anë të 

Rehabilitimit  te Detyrueshëm i personave të varur nga Droga ose Alkohooli e 

shqiptuar me këtë aktgjykim, do të jetë në fuqi gjer në pushimin e rrethanave-

nevojave për të cilat është shqiptuar kjo masë e trajtimit;  
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6. Revokimi eventual i dënimit me kusht i shqiptuar ndaj të akuzuarit sikurse në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, nuk mund të ekzekutohet derisa të ekzistojnë rrethana 

për të cilat i akuzuari duhet ti nënshtrohet Masën e Trajtimit të Detyrueshëm 

Psikiatrik në Liri dhe Trajtim me anë të Rehabilitimit  te Detyrueshëm i personave të 

varur nga Droga ose Alkohooli.  

 

 

    

A r s y e t i m 

 

        Me datë 18.03.2022, Prokuroria Themelore në Prizren, ka ngritur Aktakuzën PP.nr.418-

9/22, ndaj të akuzuari A.R. nga Prizreni, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprat penale 

dhuna në familje nga neni 248 par.1 dhe  2 të KPRK, me propozim që të pandehurit krahas 

dënimit ti shqiptohet edhe Masën e Trajtimit të Detyrueshëm Psikiatrik në Liri dhe Trajtim me 

anë të Rehabilitimit  te Detyrueshëm i personave të varur nga Droga ose Alkohooli në Qendrën 

e Shëndetit Mendor në Prizren. 

 

          Pas pranimit të ekspertizës nga Instituti i Psikiatrisë Forenzike, lidhur me gjendjen 

shëndetësore të A.R. gjykata me datë 27.07.2021, ka caktuar shqyrtimin gjyqësor, në të cilën 

seancë lidhur me gjendjen shëndetësore të të pandehurit A.R., Dr. A.G. deklaruar se: për sa i 

përket pjesëmarrjes pas bisedës së shkurtër të cilën e pata me të akuzuarin A.R. në hapësirat e 

gjykatës para fillimit të seancës dhe nga të dhënat e kuptuara konstatoi se i njëjti mundë të marrë 

pjesë në seancë mundë të përcjell seancën kupton pyetjet e parashtruar dhe mundë të përgjigjet 

në ato pyetje përveç pyetjeve që kanë të bëjnë me ditën kritike e të cilat përgjigje për shkak të 

përkeqësimit të gjendjes në ato momente mundë me qenë me defekte. 

 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare deklaroi se mbështes në tersi ekspertizën e 

përpiluar nga ana e grupit të ekspertëve si dhe propozimin e masës trajtim i detyrueshëm 

psikiatrik në liri në QSHM në Prizren ose te mjeku i tij ku është duke u trajtuar 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit av. E.Sh.M. deklaroi se pajtohem në tersi me masën e propozuar 

nga ana e eksperteve të Institutit të Psikiatrisë Forenzike të tipit të hapur gjithashtu i propozojmë 

gjyqtares gjykuese që të mbrojturin tim ti ndërpritet masa e paraburgimit.  

 

I pandehuri A.R. deklaron se pajtohet me fjalët e mbrojtësit të tij dhe është i gatshëm që 

të bashkëpunoj me mjeket do të marrë terapinë në mënyrë të rregullt, ashtu siç kam vepruar deri 

më tani, ndihem tejet i penduar për veprimin e bërë, jam përdorues i substancave narkotike që 4-

5 vjet, atë ditë për shkak se më duheshin 10 ero me ble substancë narkotike babi nuk kishte dhe 

i kam bërë veprimet sikurse në aktakuzë, por premtoi që në të ardhmen nuk do të përsërisë 

veprime te tilla apo të ngjashme.  

 

Gjykata në shqyrtimin kryesor ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

          Se me datë 04.03.2022 rreth orës 15:00 në Prizren, në Lagjen Arbana, në rrugën “Jusuf 

Gervalla”, gjegjësisht në shtëpinë e përbashkët familjare, me dashje ushtron dhunë ose keqtrajtim 

fizik dhe psikologjik ose ekonomik me qëllim të cenimit të dinjitetit të të dëmtuarit mbrenda 

marrëdhënieve familjare, ashtu që i pandehuri pas mosmarrëveshjeve të vazhdueshme me të 
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dëmtuarin-babai i tij (viktimë ndjeshme) H.R. të njëjtin e ka sulmuar disa herë fizikisht, pastaj e 

ka sharë dhe ofenduar në ditën e incidentit fillimisht i kërkon të dëmtuarit të holla në shumën 

prej 10 euro, ku i dëmtuari në pamundësi që ti jap të holla, i pandehuri i revoltuar nga kjo pasi 

që është edhe përdorues i substancave narkotike, me një agresivitet të madh ka shkaktuar rrëmujë 

duke  godit me shqelma dyer e shtëpisë thyen kompjuterin, si rrjedhojë e këtyre veprimeve  tek 

i dëmtuari ka shkaktuar dhunë me keqtrajtim psikologjik. 

 

 Gjykata në këtë çështje penale ka administruar provat:   

  

1. Ka bërë dëgjimin e ekspertit psikiatër, Dr. A.G. Psikiater Forenzik   

2. Raporti për gjendjen e shëndetit mendor  të akuzuarit A.R. i hartuar nga Instituti i 

Forenzikës Psikiatrike. 

 

 

Në arsyetimin e më tejmë të këtij aktgjykimi do të bëhet analizë e provave të lartë-

theksuara, respektivisht analizë e tyre si prova të veçanta dhe të ndërlidhura ndërmjet vete, duke 

i elaboruar arsyet për të cilat gjykata ka marrë këtë aktgjykim.  

  

Si është potencuar dhe vendosur në dispozitiv të këtij aktgjykimi, gjykata në këtë çështje 

penale mori aktgjykim dënues për të akuzuarit A.R. por gjithashtu të njëjtit ia ka shqiptuar edhe 

masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri në harmoni me raportin apo gjetjet e ekspertit 

psikiatër të Forenzikës Psikiatrike.    

 

I akuzuari ka konsumuar në veprimet e veta elementet e veprës penale për të cilat 

akuzohet. Nga vet deklarata e të akuzuarit, mësohet dhe vërtetohet fare thjeshtë se i njëjti ka 

kryer veprën penale për të cilat akuzohet, dhe se i njëjti, në shqyrtim gjyqësor vullnetarisht ka 

pranuar se ka kryer veprën penale për të cilat akuzohet. 

 

Marrë në konsideratë rrethanat të cilat kanë qenë të dukshme në shqyrtim gjyqësor në 

raport me gjendjen mentale të të akuzuarit, gjykata iu ka drejtuar Institutit të Forenzikës 

Psikiatrike të Kosovës. Nga ky institut është kërkuar ekzaminimi i gjendjes mentale të të 

akuzuarit dhe punimi i raportit nga ekspertët për gjendjen mentale të të akuzuarit.  

 

Instituti i Forenzikës Psikiatrike, me raportin e tij, ka njoftuar gjykatën lidhur me gjendjen 

mendore të akuzuarit A.R.  

 

Bazuar në raportin e Forenzikës psikiatrike dhe deklarimet e ekspertit gjatë shqyrtimit 

gjyqësor, gjykata ka vërtetuar faktin se i akuzuari A.R.  se tek i pandehuri kemi të bëjmë me një 

person i cili shfaq sjellje të pa përshtatshme për një periudhë të gjatë kohore, si dhe përdorimi i 

substancave narkotike prej moshës 14 vjeçare. Si pasoj e gjithë kësaj ka ardh deri tek vepra në 

fjalë. Prandaj dhe është e nevojshme trajtimi nga ana e profesionistëve të shëndetit mendor. 

Përndryshe mostrajtimi adekuat dhe në kohë i problemit mundë të paraqes rrezik për përsëritjen 

dhe përshkallëzimin e sjelljeve të papërshtatshme dhe të dhunshme nga i intervistuari në fjalë. 

 

Gjykata në kuptim të nenit 83 e 86 të KPRK dhe nenit 515 të KPPRK-së, ndaj të akuzuarit 

Alfred Rexhaj, ka shqiptuar masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në Liri dhe atë masën 

sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
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Këtë masë të trajtimit të detyrueshëm psikiatrik gjykata ia ka shqiptuar të akuzuarit 

bazuar në raportin e Institutit të Forenzikës Psikiatrike dhe mendimin e Dr.Sh.H.-Psikiater. Në 

këtë raport dhe nga mjeku në fjalë, është konkloduar se i akuzuari është me përgjegjësi esencialit 

të zvogëluar dhe se i njëjti duhet ti nënshtrohet trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në Liri. Gjykata 

në harmoni me gjetjet e ekspertëve të fushës dhe raportit të hartuar nga ta lidhur me gjendjen 

shëndetësore mentale, të akuzuarit i ka shqiptuar masën e trajtimit në liri. 

 

 Masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në Liri, nëse eventualisht dënimi me kusht i 

shqiptuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi revokohet, i njëjti dënim nuk do të ekzekutohet 

dënimi me burgim i shqiptuar me këtë aktgjykim për faktin se nga mendimi i ekspertëve 

mjekësor Andaj, mbi këto rrethana gjykata të akuzuarit ka shqiptuar masën e trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik në Liri e cila do të jetë në fuqi deri sa të ekzistojnë rrethanat për trajtim 

të tij, por që nuk mund të kalojë periudhën kohore prej 6 (gjashtë)  

 

Gjykata gjatë shqiptimit të dënimit ndaj të akuzuarit, mori në konsideratë dhe vlerësoi të 

gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69 të KPRK-së, të cilat rrethana ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit.  

 

Gjykata të akuzuarin A.R. për veprën penale si në dispozitiv të aktgjykimit ia shqipton 

dënimin me kusht, duke i vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet në afat prej 2 (një) viti, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale. Po ashtu të akuzuarit i shqiptohet 

dënimin me gjobë në shumë prej treqind (300) Euro, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 

akuzuari brenda afatit të verifikimit prej një (1) viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

 

Gjatë vendosjes për dënimin, gjykata si rrethana lehtësuese ndaj të akuzuarit mori:  

 

- shkallën e përgjegjësisë penale, ku i akuzuari edhe nga raporti i Institutit të 

Forenzikës Psikiatrike, është konsideruar se në kohën e kryerjes së veprave 

penale, i akuzuari ka pasur përgjegjësi esencialisht të zvogëluar e që 

nënkupton se përgjegjësia e tij penale e një niveli shumë më të ulët sesa e një 

kryerësi i cili është plotësisht përgjegjës; 

 

- Rrethanat ekonomike-familjare shumë të vështira.  

 

- Sjelljen e tij pas kryerjes së veprës penale, ku i akuzuari në fjalë gjatë 

shqyrtimit gjyqësor i akuzuari ka pranuar veprën dhe fajësinë për veprën 

penale. 

 

Andaj, gjykata në bazë të rrethanave të lartë - theksuara, të akuzuarit i shqiptoi masën e 

trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në  Liri dhe dënimin me kusht, sikurse u theksua në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi, duke ardhur në përfundim se edhe me këtë dënim të shqiptuara ndaj tij do të 

arrihet efekti preventiv i dënimit, respektivisht që në të ardhmen i akuzuari të përmbahet nga 

këto veprime të kryerja e veprave penale. Gjykata bazuar në gjendjen shëndetësore të të 

akuzuarit, nivelin e përgjegjësisë penale të tij në kryerjen e veprës penale dhe rrethanat 

ekonomike familjare, konsideron se dënimi i shqiptuar është proporcional me përgjegjësinë e tij 

penale për veprën penale dhe rrethanat në të cilat është kryer vepra penale. Po ashtu gjykata 

vlerësoi se edhe shqiptimi i masës Trajtim i Detyrueshëm Psikiatrik në Liri për të pandehurin në 

fjalë do të arrin efektin e duhur.     
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Gjykata vlerësoi se ndaj të pandehurit në fjalë kanë pushuar arsyet ligjore për mbajtjen e 

të njëjtit nën masën e paraburgimit, por të njëjtin e dërgoi në Qendrën e Shërbimit Mental në 

Prizren me qëllim të zbatimit të masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në Liri, andaj i njëjti 

në vazhdimësi duhet të trajtohet më qëllim të arritjes së efektit të masës së shqiptuar. 

 

Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike është marrë bazuar në nenin 463 parg.2 të KPPK-së. 

 

 Vendimet mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor, është marrë konform nenit 450 parg.1 

dhe 2 nën parag.2.6.të KPPK-së. 

 

Vendimi për programin e kompensimin e viktimave te krimit u marrë në kuptim të nenit 

39 par.3 pika 1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit me Nr.05/L-036. 

   

Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2022:044239, 12.04.2022 

  

G j y q t a r i 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Vjollca  Buzhala 

 

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. 

 

 

 


