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Numri i lëndës: 2021:074095 

Datë: 22.06.2021 

Numri i dokumentit:     01911785 

P.nr.217/2021 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Penal, Gjyqtari i vetëm gjykues Qemail Suka, me bashkëpunëtorin 

profesional Feim Bytyqi, në çështjen penale kundër të akuzuarit Xh. M. nga fshati M. Komuna 

e Suharekë për shkak të veprës penale dhuna në familje nga neni 248 par.1 dhe veprës penale 

kanosja nga neni 181 par.4 lidhur me par.2 të Kodit nr.06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës, 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr.766-

1/2021 të datës 26.05.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, në prani të Pokurorit të Shtetit 

Besim Susuri, të akuzuarit Xh. M. dhe mbrojtësit të tij Av.R. G. nga Suhareka, me datë 

09.06.2021 mori, publikisht shpalli, ndërsa me datën 22.06.2021 e përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

I akuzuari: 

Xh. M., nga i ati Q. dhe e ëma Sh. e vajzërisë V. i lindur me 13.09.1950, në fshatin M. Komuna 

e Suharekës, ku edhe tani jeton, me numër personal ............, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, i martuar, baba i gjashtë fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, pensionist, i gjendjes së 

mirë ekonomike, më parë i padënuar për ndonjë vepër penale, mbrohet nga liria. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

I. Sepse me datë 19.04.2021, rreth orës 11:00 minuta, në fshatin M. Komuna e 

Suharekës, saktësisht në shtëpinë e tij familjare, ushtron dhunë – keqtrajtim fizik, 

psikologjik dhe ekonomik me qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër brenda 

një marrdhënie familjare, përkatësisht ndaj bashkëshortes së tij – të dëmtuarës H. B. 

M., në atë mënyrë që pas një mosmarrveshjeje paraprake që kishin mes vete, sapo 

kthehet në shtëpi i pandehuri Xh. M., i drejtohet të dëmtuarës me fjalët “hala je këtu 

në shtëpi temën a?!” e kap për krahu për ta larguar me forcë nga shtëpia dhe më pas 

e godet me grusht në shpinë, ku e dëmtuara shfrytëzon rastin dhe ik për tu mbrojtur 

duke kërkuar ndihmë te fqinjët, të gjitha këto veprime i pandehuri i ndërmerr nën 

dyshimin se i njëjti vuan nga çrregullimi psiçik, me ç’rast tek e dëmtuara shkakton 

frikë, stres psikologjik, ankth dhe pasiguri.   

Me çka ka kryer veprën penale Dhuna në familje nga neni 248 par.1 të KPK-së. 

 

II. Me datë, kohë dhe vend të njëjtë të përshkruar sikurse në pikën I të dispozitivit të 

aktgjykimit, me qëllim të frikësimit, seriozisht e kanos personin tjetër, me fjalë, vepra 

apo gjeste se do t’i shkaktoj ndonjë të keqe të dëmtuarës – bashkëshortes së tij H. B. 

M., në atë mënyrë që pas një mosmarrveshje paraprake që kishte me bashkëshorten 

e tij, sapo kthehet në shtëpi i pandehuri Xh. M., i drejtohet të dëmtuarës me fjalët 
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“hala je këtu në shtëpi temën a?!” e kap për krahu për ta larguar me forcë nga shtëpia, 

më pas e godet me grusht në shpinë, dhe i drejtohet me fjalë kanosëse: “kam me të 

mbytë, kam me të vra, kam me të bo copa copa, kam me ti vra vllazninë ja kanë mi 

dhanë 35,000 euro ja kam me ju mytë”, me ç’rast tek e dëmtuara shkakton frikë, ankth 

dhe pasiguri.  

Me çka ka kryer veprën penale Kanosja nga neni 181 par.4 lidhur me par.2 të KPK-së. 

 

Gjykata në kuptim të nenit 7, 38, 46 al. 1 pika 1.1, 47, 49, 69, 70, 71, 72, 181 par.4 lidhur me 

par.2, 248 par.1 të KPK-së dhe nenit 365 të KPPK-së, të akuzuarit i shqipton: 

- Për veprën penale Dhuna në familje nga neni 248 par.1 të KPK-së, dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej katër (4) muajve dhe dënim me gjobë në shumë prej 300 euro, të cilat 

dënime nuk do të ekzekutohen nëse në afatin e verifikimit prej 1 viti i akuzuari nuk kryen 

vepër tjetër penale, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

- Për veprën penale Kanosja nga neni 181 par.4 lidhur me par.2 të KPK-së dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej një (1) viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në afatin 

e verifikimit prej 2 viteve i akuzuari nuk kryen vepër tjetër penale, pas plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi. 

Andaj në bazë të nenit 76 par.1 dhe par.2 nënpar.2.2, të akuzuarit i shqipton: 

 

                                                           DËNIM UNIK  

                                                     DËNIM ME KUSHT 

 

Duke ia caktuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej një viti e dy muaj si dhe dënimin me 

gjobë në shumë prej 300 euro, të cilat dënime nuk do të ekzekutohen nëse në afatin e verifikimit 

prej dy  (2) viteve i akuzuari nuk kryen vepra tjera penale, pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. Nëse dënimi me kusht revokohet dhe i shqiptohet dënimi me burgim, në të njëjtin 

dënim duhet të llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga dt.19.04.2021 deri me dt.09.06.2021. 

Obligohet i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20 euro dhe në 

emër të kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 30 euro, të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën PP/II.nr.766-1/2021 

të datës 26.05.2021 kundër të akuzuarit Xh. M. nga fshati M. Komuna e Suharekë për shkak të 

veprës penale dhuna në familje nga neni 248 par.1 dhe veprës penale kanosja nga neni 181 par.4 

lidhur me par.2 të Kodit nr.06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës. 

Në shqyrtimin fillestar të mbajtur me dt.09.06.2021, i akuzuari Xh. M. e ka pranuar fajësinë në 

të gjitha pikat e aktakuzës dhe ka deklaruar se e ndij veten fajtor. Prokurori i Shtetit Besim Susuri 

nuk ka patur kundërshtime lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit. E dëmtuara H. 

M. ka deklaruar se të akuzuarin e kam bashkëshort mirëpo i njëjti prej luftës nuk është mirë, nuk 

parashtroj kërkesë pasurore për dëmin dhe ia fali të gjitha me bindje se i njëjti nuk do të përsërit 

vepra të tilla penale, nuk jam për me dënu kurr. 

Gjykata e ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit Xh. M. pasi që i njëjti pranim 

është vullnetar dhe pa presion në kuptim të nenit 248 të KPP-së. 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

Se me datë 19.04.2021, rreth orës 11:00 minuta, në fshatin M. Komuna e Suharekës, saktësisht 

në shtëpinë e tij familjare, ushtron dhunë – keqtrajtim fizik, psikologjik dhe ekonomik me qëllim 

të cenimit të dinjitetit të personit tjetër brenda një marrdhënie familjare, përkatësisht ndaj 

bashkëshortes së tij – të dëmtuarës H. B. M., në atë mënyrë që pas një mosmarrveshjeje paraprake 
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që kishin mes vete, sapo kthehet në shtëpi i pandehuri Xh. M., i drejtohet të dëmtuarës me fjalët 

“hala je këtu në shtëpi temën a?!” e kap për krahu për ta larguar me forcë nga shtëpia dhe më pas 

e godet me grusht në shpinë, ku e dëmtuara shfrytëzon rastin dhe ik për tu mbrojtur duke kërkuar 

ndihmë te fqinjët, të gjitha këto veprime i pandehuri i ndërmerr nën dyshimin se i njëjti vuan nga 

çrregullimi psiçik, me ç’rast tek e dëmtuara shkakton frikë, stres psikologjik, ankth dhe pasiguri 

të përshkruara si më afër në pikën I dhe II të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

Gjendjen e tillë faktike gjykata e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë së të akuzuarit, nga shikimi 

dhe leximi i kallëzimit penal me nr. të rastit 2021-GB-... të dt.19.04.2021, shikimi dhe leximi në: 

procesverbalin mbi marrjen e deklaratës së të pandehurit të dhënë në Stacionin Policor me 

dt.19.04.2021, deklaratën e të pandehurit të dhënë në Prokurori me dt.30.04.2021, procesverbalin 

mbi marrjen e deklaratës së të dëmtuarës – dëshmitares H. M. të dhënë në Stacionin Policor me 

dt.19.04.2021 dhe në Prokurori me dt.21.05.2021, raportin mjekësor të shërbimit urgjent të 

QKMF-së Suharekë me nr. të protokollit 7827/21 të dt.19.04.2021 në emër të të dëmtuarës H. 

M., raportin e oficerit me numër të rastit 2021-GB-..., akt ekspertimin mjeko ligjor për të 

dëmtuarën H. M. të dt.06.05.2021, raportin për gjendjen mendore për të pandehurin Xh. M. të 

dt.19.05.2021 dhe foto dokumentacioni dhe shkresat e tjera të lëndës.    

Me rastin e marrjes të vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoj të gjitha rrethanat 

në kuptim të dispozitave të nenit 69, 70 dhe 71 të KP-së, të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit 

dhe lartësisë së dënimit, duke gjetur si rrethanë rënduese se veprën penale e ka kryer me dashje 

direkte me qëllim të shkaktimit të frikës, stresit psikologjik, ankthit dhe pasigurisë tek e dëmtuara 

të përshkruar si më afër në dispozitiv të këtij aktgjykimi, ndërsa si rrethanë lehtësuese gjykata 

vlerësoi pranimin e fajësisë, se i njëjti është i pa dënuar më parë, rrethanat personale dhe 

karakterin e të akuzuarit, moshën e të akuzuarit (pasi që i njëjti është pensionist), bashkëpunimin 

e përgjithshëm të të akuzuarit me gjykatën, si dhe sjelljen korrekte të tij gjatë shqyrtimit, andaj 

gjykata i shqiptoi dënim unik dënim me kusht dhe atë dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 

një viti e dy muaj si dhe dënimin me gjobë në shumë prej 300 euro të cilat dënime nuk do të 

ekzekutohen në afatin e verifikimit prej 2 (dy) viteve nëse i akuzuari nuk kryen vepër tjetër 

penale pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me bindje se dënimi i shqiptuar i përgjigjet 

shkallës së përgjegjësisë së tij dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të 

ardhmen të jetë më i kujdesshëm dhe të përmbahet nga veprimet e tilla apo të ngjashme.  

Vendimin mbi shpenzimet gjyqësore dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim të nenit 

450 dhe 451 të KPP-së. 

Vendimi  me të cilin është obliguar i akuzuari që të bëj kompensimin e viktimave të krimit është 

marr konform nenit 39 par.3 nën par.3.2 të Ligjit për kompensimin e viktimave të krimit. 

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

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

P.nr.217/2021 të dt. 22.06.2021  

Bashk. profesional              Gjyqtari 
    Feim Bytyqi                  Qemail Suka 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të ushtrojë ankesë në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 dite nga dita e pranimit, 

ankesa dorëzohet nëpërmjet të kësaj gjykate. 


