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Datë: 02.06.2022 

Numri i dokumentit:     03092963 

 P.nr.47/2021 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

           GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË - Departamenti i 

Përgjithshëm Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari me bashkëpuntorën 

profesionale Mirvedete Bekteshi, në çështjen penale kundër të akuzuarit F. M, për veprën penale 

dhuna në familje nga neni 248 parag.1 dhe 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 

06/L-074, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren Departamenti i Përgjithshëm 

PP.II.nr. 2523-1/2020 të datës 27.01.2021, në seancën publike të shqyrtimit gjyqësor, të mbajtur 

datë 23.05.2022, në prani të prokurorit të shtetit Shpend Binaj dhe të akuzuarit, në mungesë të 

dëmtuarit H. M., mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 02.06.2022 përpiloi ketë: 

 

A K T G J Y K I M 

 
I akuzuari F. M. i biri i H. M, dhe nënës R. M. e gjinisë M, i lindur më .......me numër 

personal të letërnjoftimit..........., me vendbanim në Gj. i gjendjes së dobët ekonomike, beqar,  ka 

të kryer shkollën fillore,  i pa punë shqiptar, shtetas i Republikës se Kosovës, më parë i dënuar. 

 

ËSHTË  FAJTOR 

Sepse, 

 

-Me datë 25.08.2020 rreth orës 15:00 h,  në fshatin Gj, c komuna S, saktësisht në shtëpinë e tij 

familjare, me dashje shkakton  keqtrajtim fizik dhe emocional, me qëllim të cenimit të dinjitetit 

të të dëmtuarit  nga një marëdhënie familjare, ndaj babait të tij H. M, në atë mënyrë i pandehuri 

me një thikë kuzhine i ofrohet të dëmtuarit respektivisht babait të tij i cili detyrohet të 

vetëmbrohet duke marr në dorë një shufër metali, dhe i drejtohet me fjalët “pa ta hjekë kokën me 

këtë thikë nuk e la” me të cilat veprime te i dëmtuari ka shkaktuar ndjenjën e frikës dhe 

rrezikshmërinë përsonale.   

 

-me këto veprime  ka kryer veprën penale dhuna në familje nga neni 248 parag.1 dhe 2 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06L/074. 

 

Gjykata në kuptim të neneve 7, 17, 21, 38, 39 par. 1 nën par. 1.1 dhe 1.2 40 par. 1 nën 

par. 1.2. dhe 1.3, 42, 43, 44, 69, 70, 248 parag.1 dhe 2, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK) 06/L-074,  dhe  neneve 365, 366, 450, 463 të Kodit Procedures Penale të Republikës së 

Kosovës (KPPRK) 04/L 123 të akuzuarin; 

 

 

E  G J Y K O N 
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Me dënim  me   burgim në kohëzgjatje prej 90 ditesh i cili duhet të ekzekutohet në afat prej 

15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi, ndërsa me këresën e të akuzuarit dënimi me 

burgim i zëvendësohet me dënim me gjobë prej 750 € (shtatëqind e pesëdhjetë euro) të cilën 

duhet ta paguaj në afat prej 5 muajve me këste të barabarta. Nëse i akuzuari në afatin e caktuar 

nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën, gjykata mund të zëvendësoj dënimin me gjobë në 

dënim me burgim, ashtu që një ditë burgim llogaritet me 20 € (njëzet) Euro gjobë dhe 

 

Denim me gjobë në shumën prej 100 € (njëqind euro), të cilin duhet të paguaj në afat prej 15 

ditëve  pas plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Nëse i akuzuari në afatin e caktuar nuk dëshiron 

ose nuk mund ta paguaj gjobën gjykata mund të zëvendësoj dënimin me gjobë në dënim me 

burgim, ashtu që një ditë burgim llogaritet me 20 € (njëzet) Euro gjobë. 

 

Konform nenit 115 par.1 dhe 2 pika 2.2 konfiskohet përhershëm nje thike kuzhine si send me te 

cilën është kryer vepra penale 

 

Obligohet  i akuzuari  me shpenzimet e procedurës, në emër të paushallit gjyqësor  të paguaj 

shumë prej 20 (njëzet) €uro, në emër të taksës për kompenzim të  viktimat të krimit  shumën prej 

30 (tridhjetë) euro, të gjitha pas plotëfuqishmerisë së këtij aktgjykimi, nën kërcnim të 

përmbarimit të detyruar. 

 

I dëmtuari  H. M, lidhur me kërkesën  pasurore  juridike   udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

                                                      A r s y e t i m 

 

 

Prokurori i shtetit i Prokurorisë Themelore në Prizren- Departamenti i përgjithshëm me 

aktakuzen PP/II nr. 2523-1/2020 të datës 27.01.2021 ka akuzuar F. M, për shkak të veprës penale  

dhuna në familje, nga neni 248 parag.1 dhe 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 

06/L-074. 

 

Gjykata lidhur me ketë qështje penale juridike ka mbajtuar seancat e shqyrtimit fillestar 

me datë 24.11.2021 dhe seancat e  shqyrtimit gjyqësor me datat 21.04.2022 dhe 23.05.2022  i 

akuzuari F. M,  gjatë mbrojtjës dhe fjalës përfundimatre është deklaruar i pa fajshëm duke e 

kundërshtuar pretendimin e prokurorisë për akuzën që ngarkohet, i njejti në mbrojtjen e tij e 

mohon veprën për të cilën akuzohet me pretendimin se  asnjëherë nuk e ka kanosur prindin e tij, 

është e vërtetë që me të dëmtuarin kemi mosmarrveshje të vazhdueshme,   siq ka qdo person me 

prindin e tij deklaron i njejti, mirëpo asnjëher nuk mbaj thikë dhe ditën kritike   nuk e kam 

përdorë thikën ndaj të dëmtuarit, i pandehuri   deklaron se  me prindin tim kemi në vazhdimsi 

mosmarrveshje pasi që këto probleme i bënë vetë i dëmtuari i cili përdorë fjalë të cilat nuk duhet 

përdorën duke më acaruar mua dhe duke me bërë presion psiqik dhe për të gjitha këto presione 

ndaj meje, shkaktar kryesor është njerka ime.    

 

Prokurori i shtetit gjatë tërë zhvillimit të procedurës penale dhe në fjalën përfundimtare 

në seancën  e shqyrtimit gjyëqsor  të datës 23.05.2022, ka theksuar se nga administrimi i provave  

personale dhe materiale si dhe nga deklarata e të dëmtuarit- dëshmitarit H. M, të dhënë në 

shqyrtimin gjyqësore te datës 21.04.2022, u vërtetua se i pandehuri ditën kritike ka ushtruar 

dhunë në familje ku pas një fjalosje e ka marr një thike në dorë duke i thënë fjalët “ me këtë thikë 

kam me ta hek kokën dhe të tjera “, u vërtetua se me të pandehurin ka mosmarrëveshje në 

vazhdimësi ku edhe shumë raste të tjera ka në polici dhe se nga i pandehuri i njejti e ndien veten 
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të frikësuar se mos po i ndodhe diçka më e keqe ngase me të njëjtin jetojnë në të njëjtën familje 

dhe se rrezikut gjithnjë i ekspozohet. Nga provat materiale vërtetohet se në ditën kritike nga 

policia është konfiskuar një thikë me të cilën këtu i pandehuri e ka kanosur të dëmtuarin e cila 

thikë gjindet edhe në shkresat e lëndës si provë materiale andaj duke e parë edhe të kaluarën 

kriminale të të pandehurit shihet se ka një mori të veprave penale të natyrës se dhunës në familje 

me këtu të dëmtuarin, njeherit i propozoj gjykatës se deklaratës së të dëmtuarit- dëshmitarit të ja 

fal besimin andaj pas administrimit të provave kërkoje që në bazë të këtyre provave i njëjti të 

shpallet fajtor për veprën penale dhuna në familje nga neni 248 par.1 dhe 2 dhe të dënohet në 

bazë të dispozitave ligjore të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Gjithashtu i propozon 

gjykatës që thika e cila është sekuestruar në ditën kritike të konfiskohet  përhershëm si mjet me 

të cilin është kryer vepra penale. 

 

I dëmtuari H. M,  gjatë marrjës në pyetje në seanëcn e datës 21.04.2022 ka deklaruar 

qendrojë në tërsi si në deklaratën e dhënë në polici, shton se të pandehurin e ka djal dhe  me të 

njejtin jetojmë në një shtepi, i njejti deklaron se me të pandehurin kemi probleme të vazhdueshme 

prej shumë vitësh mirëpo  ditën kritike kam shkuar në odën time dhe kam porosit një kafe, 

papritmas ka ardhë F. me një thikë në dorë duke mu drejtuar me disa fjalë kërcnuese ”me këtë 

thikë kam me ta hekë ty kokën dhe të tjera” unë i kam thënë lëshoje thikën, në atë moment e kam 

pasur një tërfurk afër dhe ky e ka gjuajt thikën, nga këto fjalë jam ndi i frikësuar  se mos po më 

ndodhë diqka me e keqe, meqenëse  jetojnë në të njejtën familje dhe se rrezikut gjithnjë i 

ekspozohem dhe kam lajmëruar policinë, ndërsa ka kërkuar kërkesë pasurore juridike.  

 

Për vërtetimin e plotë dhe të drejtë të kësaj qështje juridike penale gjykata adminstroi 

këto prova: raporti fillestar i incidentit i stacionit policor në S. me numër 2020-GB-... i dt. 

25.08.2020, raporti i oficerit 2020-GB-... i dt. 25.08.2020, raporti i shpejtë i stacionit policor në 

S. 2020-GB-... i dt. 25.08.2020, proceverbali mbi intervistën e viktimës H. M,  dhënë në stacionin 

policor në S. me dt. 25.08.2020, proceverbali mbi intervistën e të akuzuarit dhënë në stacionin 

policor në S. me dt. 26.08.2020,  vërtetimi mbi konfiskimin e gjësendeve e dt. 25.08.2025, 

vërtetimin mbi të kaluarën kriminale, deklaratës (marrjes në pyetje)  të dëmtuarit H. M,  e dhënë 

në shqyrtimin gjyqësor të datës 21.04.2022, mbrojtjes së të pandehurit e dhënë në seancën e 

shqyrtimit gjyqësor të dt. 23.05.2022  dhe shkresat tjera. 

 

Pas administrimit të provave dhe vlerësimit të tyre secilës veç e veç dhe në lidhmëri me 

njëra tjetrën  dhe fakteve të vërtetuara në seancën e shqyrtimit gjyqësor gjykata konstatoi ketë 

gjendje faktike:   

 

Nga raporti fillestar i incidentit i stacionit policor në S. me numër 2020-GB-... i dt. 

25.08.2020, konstatohet fakti se me dt. 25.08.2020 nga i dëmtuari H. M. është raportuar rasti i 

incuar si dhunë në familje nga i akuzuari F. M.  

 

Nga raporti i oficerit zyrtarit policor  B. B. 2020-GB-... i dt. 25.08.2020, konstatohet fakti 

se me dt. 25.08.2020 i dëmtuari H. M. nga fshati Gj, përmes telefonit ka informuar Bazën se 

kishte probleme me djalin e tij. Patrulla GBA-5 ka arritur në fshatin Gj. dhe ka kontaktuar me 

personin  në fjalë i cili deklaron se ka patur mosmarrveshje me djalin e tij F. i cili në një momenet 

ka nxjerr një thikë kuzhine me të cilën e ka kanosur duke i thënë” ka me ta  pre kokën me thikë” 

dhe është larguar nga aty, duke vërtetuar faktin se përsonat e cekur me lartë kanë patur edhe 

herave tjera probleme të natyrës së njejtë dhe rastet janë raportuar në polici, duke shuar se F 

është përdorues i drogës dhe për këtë është denuar nga gjykata, dhe faktin se  thika i është 

konfistuar. 
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Nga raporti i shpejtë i stacionit policor në S. i dt. 25.08.2020, konstatohet fakti se është 

raportuar dhunë në familje që kishte ndodhur me dt. 25.08.2020  rreth orës 15:00, ku viktima H. 

M, ka informuar përmes telefonit stacionin policor në S,  se ishte kërcnuar nga djali i tij F. i cili 

në një momnet ka nxjerr një thikë kuzhine me të cilën e ka kanosur duke i thënë” ka me ta  pre 

kokën me thikë”, thika që dyshohet që është përdorë në këtë rast është konfiskuar.   

 

Nga procesverbali mbi intervistën e ankuesit H. M, dhënë në stacionin policor në 

Suharekë  me dt. 25.08.2020, konstatohet fakti se me dt. 25.08.2020 rreth orës 15:00,  ditën 

kritike i dëmtuari kishte qenë në shtëpinë e tij dhe pasi kishte shkaur tek oda e kishte vërejtur 

djalin e tij F. duke ju afru me një thikë në dorë. Ai e kishte mattë një shufër për vetëmbrojtje. F. 

i kishte thënë se pa ta hjek kokën me këtë thikë nuk e la, duke i thenë atij se afroju në ta marrtë 

mendja. F. më pas e kishte gjuajtur thikën dhe ishte larguar,pastaj i ai nga friga e kishte njoftuar 

policinë.  

 

Nga vërtetimi mbi konfiskimin e gjësendeve –të nje thike të kuzhinës të stacionit policor 

në S. e datës 25.08.2020, vertetohet fakti se policet zyrtaret policor P. K, dhe B.  B. në shtëpinë 

e të të akuzuarit ka konfiskuar një thikë kushine në fashatin Gj. me date 25.08.2020. 

 

Nga procesverbali mbi intervistën e të akuzuarit dhënë në stacionin policor në S. me dt. 

26.08.2020, konstatohet fakti se me  dt. 25.08.2020, i akuzuari ishte zgjuar nga gjumi e kishte 

pirë një kafe në shtëpi, ka dalë, pastaj është kthyer në shtëpi dhe aty e kam takuar prindin tim H. 

i cili më pyeti se ku isha, i ka treguaratij se ku ishte dhe ai fillojë duke me folur dhe më tha se 

shumë punë kishe ti, dhe kërkova nga ai që të më lenë rehat, kam dal nga shtëpia, pas katër orëve 

e kam kuptuar se policia ishin kanë në shtëpinë time dhe më shkoj mendja se ai i ka njoftuar 

policinë.   

 

Nga deklarata (marrja në pyetje) e të dëmtuarit  H. M,  e dhënë në seancën e  shqyrtimit 

gjyqësor e dt. 21.04.2022 vërtetohet fakti se me dt. 25.08.2020 i njejti është  nisur prej shtëpisë 

dhe ka shkuar tek oda e ka porositë një kafe dhe papritmas ka ardhur F. me një thikë në dorë 

duke iu drejtuar me disa fjalë kërcnuese ”me këtë thikë kam me ta hekë ty kokën dhe të tjera” i 

kishte thënë lëshoje thikën, në atë moment e kam pasur një tërfurk afër dhe ky e ka gjuajt thikën, 

nga këto fjalë jam ndi i frikësuar se mos po më ndodhë diqka me e keqe, meqenëse jetojmë në të 

njejtën familje dhe se rrezikut gjithnjë i ekspozohem e kam lajmëruar policinë,  duke deklaruar 

se me F. kemi shumë mosmarrveshje, unë  i kam edhe dy  djem tjerë para tij, por edhe me ata 

nuk ka raporte  të mira, disa herë  e kam marr F. edhe e kam dërguar me një vend ku kemi qenë 

vetëm unë dhe ai, iu kam lutur shumë  duke i thënë  tregom çfarë halli ke dhe kush po të ngacmon, 

nuk ka folur hiç, dhe me ka thënë kësi pyetje  mos më bëj më kurrë, sjellja jo e mirë e F. ka 

ndodh shumë vite më parë afërsisht viti 2011, në shkollë fillore ka qenë shembullor deri në dy 

vite të shkollës së mesme, pastaj e ka ndërprerë shkollën dhe sjellja e tij ka ndryshuar.  

  

Nga mbrojtja të akuzuarit e dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor e dt. 23.05.2022 

vërtetohet fakti se i pandehuri dhe i dëmtuari janë babë e birë dhe se jetojnë në të njejtën shtëpi 

si dhe kanë mosmërrveshje të vazhdueshme, mirëpo me dt. 25.08.2020 i pandehuri deklaron se 

nuk i kujtohet se çka ka ndodhë,  me këtë datë me siguri kam qenë në shtepinë time pasi aty 

jetojë me prindin dhe njerkën, fillimisht deklaron se me prindin – të dëmtuarin i kam raportet 

shumë të mira dhe as ditën kritike dhe asnjë rast tjetër nuk kam probleme me prindin tim dhe se 

nuk e kam kanosë me fjalët “ pa ta pre kokën me këtë thikë nuk kam me lanë”, i njejti deklaron 

se unë kurr nuk mbajë thikë me vete,  pastaj deklaron se ne kemi  mosmarrveshje të vazhdueshme 

siç ka qdo fëmijë me prindin e tij, mirëpo këto mosmarrveshje nuk duhet të raportohen në polici,  

duke deklaruar se të gjitha mosmarrveshjet i bënë vet prindi i tij,  se përdore fjalët qe nuk janë 
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në nivel me duket se këto i banë në bashkëpunim me policinë  për të më bërë presion psiqik për 

të cilën unë  nuk e di arsyen, por mendoj se  shkaktari që i bënë këto presione ndaj meje është 

njerka ime. 

 

Gjykata pas administrimit të provave në seancat  e shqyrtimit gjyqësor datave 21.04.2022 

dhe 23.05.20202, të njëjtat i vlerësoi me vëmendje një nga një dhe në lidhshmëri me njëra tjetrën 

në kuptim të nenit 7 dhe 361 të KPPRK-së, dhe si rezultat i vlerësimit të tyre, ka ardhur në 

përfundim dhe në bazë vlerësimit të të gjitha provave ka marrë aktgjykim dënues si në dipozitivin 

e këtij aktgjykimi. 

 

Në ketë qështje penale juridike nuk ishin kontestuese faktet relevant  se i akuzuari dhe i 

dëmtuari janë babë e birë dhe se të njejtin jetojnë në një bashkësi familjare në fshatin Gj. komuna 

S. 

 

Por konestuese ( kunderthenëse) në këtë qështje penale juridike ishte se a e kishte kryer 

i akuzuari vepren penale dhuna në familje nga nenin 248 par. 1 dhe 2 të KPKR-së, ndaj të 

dëmtuarit sipas aktakuzës PP/II nr. 2523-1/2020 të datës 27.01.2021. Gjykata ka ardhur në 

përfundim pas analizimit të provave personale dhe atyre materiale të vlërësuar dhe vertetuara se 

në veprimet e të akuzuarit F. M, përtej dyshimit të bazuar mirë janë vërtetuar elementët e veprës 

penale dhuna në familje ndaj të dëmtaurit H. M. E këtë e ka bazuar në dekaratën e të dëmtuarit  

të cilës gjykata ia fali plotësisht besimin nga se me datë  25.08.2020, rreth orës 15:00 minuta në 

fshatin Gj. komuna S, saktësisht në shtëpinë e tij familjare, me dashje shkakton keqtrajtim fizik 

dhe emocional, me qëllim të cenimit të dinjitetit të të dëmtuarit nga një marrëdhënie familjare, 

ndaj babait të tij H. M, në atë mënyrë i pandehur me një thikë kuzhine i ofrohet të dëmtuarit 

respektivisht babait të tij i cili detyrohet të vetëmbrohet duke e marr në dorë një shufër metali, i 

akuzuari me qëllim të frikësimit dhe cenimit të dinjitetit të të dëmtaurit babait të tij H. M. i’u 

drejtohet me fjalët kërcënuese se “pa ta hjekë kokën me këtë thikë nuk e la” me të cilat veprime 

te i dëmtuari ka shkaktuar ndjenjën e frikës dhe rrezikshmërinë personale. Deklarata e të 

dëmtuarit gjenë mbështetje dhe ndërlidhet edhe provat tjera personale dhe materiale të cilat janë 

të elaboruara më detajisht si më lartë, e sidomos në proceverbain e intervistimit të dëmtuarit të 

dhënë në Stacionin policor në S. 25.08.2020 ku gjykata ka vërtetuar faktin relevant juridik se pas 

mosmarrëveshje të vazhdueshme më të akuzuarin sidomos ditën kritike në shtëpinë e tij 

familjare, me dashje shkakton keqtrajtim fizik dhe emocional, me qëllim të cenimit të dinjitetit 

të të dëmtuarit nga një marrëdhënie familjare, ndaj babait të tij H. M, në atë mënyrë i pandehur 

me një thikë kuzhine i ofrohet të dëmtuarit respektivisht babait të tij, duke i përdorur fjalët 

kërcënuese “pa ta hjekë kokën me këtë thikë nuk e la” me të cilat veprime te i dëmtuari ka 

shkaktuar ndjenjën e frikës dhe rrezikshmërinë personale. 

 

Dekarata e të dëmtuarit  mbështetet edhe në raportin fillestar i incidentit i stacionit policor 

në S. me numër 2020-GB-... i dt. 25.08.2020, raportet i oficerit 2020-GB-... i dt. 25.08.2020, 

raporti i shpejtë i stacionit policor në S. 2020-GB-... i dt. 25.08.2020, proceverbali mbi 

intervistën e viktimës H. M, dhënë në stacionin policor në S, me dt. 25.08.2020, nga vërtetimi 

mbi konfiskimin e gjësendeve –të nje thike të kuzhine të stacionit policor në S, e datës 

25.08.2020 , dhe ku gjykata përmes këtyre provave materiale dhe personale, përforcoi bindëshëm 

binjen dhe faktin relevant vendimtar se se i dëmtuari nga djali i tij i akuzuari kishte pësuar dhunë 

dhe keqtrajtim fizik dhe emocional, me qëllim të cenimit të dinjiteti me fjalë kërcënuese “pa ta 

hjekë kokën me këtë thikë nuk e la”. 

 

Deklarata e të dëmtuarit gjenë mbështetje edhe në një pjesë të mbrojtjes së realizuar nga 

i akuzuari në seancën e shqyrtimit gjygjësor me 23.05.2022 dhe në deklaratën e intervistimit e 
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dhënë në polici në stacionin policor në S. me dt. 26.08.2020, ku në një mënyrë ai konfirmon 

faktin relevant vendimtar se me të dëmtuarin kanë patur mosmarrveshje të vazhdueshme, i cili 

pranon faktin se me prindin e tij kanë mosmarrveshje të vazhdueshme, mirëpo këto 

mosmarrveshje nuk duhet të raportohen në polici, dhe se i dëmtuari  të gjitha këto i bënë kundër 

të akuzuarit në bashkëpunim me policinë e Kosovës. 

 

           Dispozita e nenit 248 par. 1 dhe 2 e KPRK-se thekson “ Kushdo që e kryen dhunën ose 

keqtrajtimin fizik, psikologjik ose ekonomik me qëlliim të cënimit të dinjitetit të personit tjetër 

brenda një marrëdhënie familjare, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në 3 (tre) vjet. Kur 

çfarëdo vepre në kodin Penal kryhet brenda marrëdhënies familjare, do të konsiderohet si 

rrethanë rënduese”. 

 

Nga kjo gjendje e vërtetuar faktike me provat personale dhe materiale të elaboruara si më 

lartë në veprimet e të akuzuarit formohen elementët e veprës penale dhuna në familje nga se ndaj 

të dëmtuarit babit të tij H. M, pa asnjë provokim i akuzuari me një thikë kuzhine i ofrohet të 

dëmtuarit respektivisht babait të tij i cili detyrohet të vetëmbrohet duke e marr në dorë një shufër 

metali, me fjalët “pa ta hjekë kokën me këtë thikë nuk e la” me të cilat veprime të i dëmtuari ka 

shkaktuar ndjenjën e frikës dhe rrezikshmërinë personale. 

 

Gjykata vlerësoi edhe pretendimet e të akuzuarit si qështje kontstuese se me të dëmtuarin- 

prindin e tij nuk kanë mosmarrveshje  dhe se në mbrojtjen e tij se asnjëherë të dëmtuarin nuk e 

kishte kanosur apo të i shkkatoj dhunë në familje dhe pretendimin se nuk e ka idenë se pse i 

dëmtuari i bënë këto veprim ndaj të akuzuarit, dhe se të githa mosmarrveshjet i bënë  vet prindi 

i tij  i cili perdorë  fjalët që nuk jan në nivel dhe më bën  presion psiqik  dhe shkaktari i të gjitha 

mosmarveshjeve  është njerka e tij,   këtë pretendim të të akuzuarit gjykata nuk i’a fali besimin 

pasi që pretendimet e të akuzuarit ishin në kundërshim me provat e tjera të adminstruara dhe 

mbrojtja e tij se nuk e ka kryer veprën penale dhuna në familje nga neni 248 par. 1 dhe 2 nuk 

qendrojnë dhe gjykata këtë mbrojtje dhe pretendim të akuzuarit nuk mund t’a pranoi nga se ishin 

pretendime për t’i ikur pargjegjësisë penale, si dhe faktin se kjo gjykatë të akuzuarinme 

aktgjykimet P.nr. 143/19 dt. 12.06.2019 ; P.nr. 85/20 dt. 06.05.2021; P.nr. 362/20 dt. 15.02.2022; 

P.nr. 269/21 dt. 16.02.2022, e kishte shpallur fajtor dhe dënuar per vepren penale si në aktakuzë.  

 

Gjitashtu gjykata nuk ka mundur të i’a fal besimin të akuzuarit lidhur me nbrojtjen e tij 

se i dëmtuari të gjitha  mosmarrëveshjet i bënë në bashkëpunim me policinë e Kosovës pasi që 

një pretendim i tillë nuk bazohet në asnjë provë të kredibile dhe se një pretendimim i tij është pa 

ndonjë bazë ligjore. 

 

Sa i përkët fajsisë gjykata ka gjetur se të i akuzuari ka ekzistuar dashja për ta kryer veprën 

penale të përshkruar si më lartë në dispozitivin e këtij aktgjykimi, ndërsa gjatë procedurës  penale 

nuk janë paraqitur rrethana që e përjashtojnë përgjegjësinë penale të akuzuarit kështu që i 

akuzuari u shpall fajtor dhe është penalishtë përgjegjës.  

 

Gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata për të akuzuarin pati parasysh 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 69, 70 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK), andaj si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin muar faktin se ka qenë 

bashkëpunues me gjykatën dhe moshën relativisht të re, nuk është i punësuar, është i gjendjës jo 

të mirë ekonomike,  ndërsa rrethana rënduese gjykata vlerësoi se i akuzuari është përsëritës i 

veprës penale të dhunës në famijlje pë të dëmtaurin për të cilën edhe është dënuar me aktgjykime 

të plotëfuqishme të kësaj gjykate. 

 



 Numri i lëndës: 2021:014141 
 Datë: 02.06.2022 
 Numri i dokumentit: 03092963 
 

7 (8)  

   
2
0
2
1
:0
1
4
1
4
2

 

Për këtë vepër penale është paraparë denimi me gjobë dhe me burg deri në 3 vite, i 

akuzuari u gjykue me denim me burg prej 90 dite dhe denim me gjobë prej 100 € (njëqind euro) 

denimi me burg  me kërkesën e të akuzuari i zëvëndesohet me denim me gjobë prej 750 

(shtatëqind e pesëdhjetë) euro, i përshkruar sikurse në dispozitiv të aktgjykimit, me bindjen se 

ky dënim është në përputhshmëri të plotë me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës 

penale dhe përgjegjesisë penale të akuzuarit dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojë që të 

parandaloi të akuzuarin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen si dhe të bëjë rehabilitimin 

e tij si dhe të parandaloj përsonat e tjerë nga kryerja e veprave penale, të shpreh gjykimin 

shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, 

çka është edhe qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 38 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK). 

 

Vendimin mbi zëvendësimin e dënimit burg me dënimin me gjobë gjykata e bazoi në 

nenin 44 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074. 

 

Vendimin që të  të konfiskohet  përhershëm nje thike kuzhine gjykata e bazoi në bazë të 

nenit  115 par.1 dhe 2 pika 2.2  të KPPRK-së, si send me te cilën është kryer vepra penale. 

 

Vendimin mbi paushallin gjyqësor gjykata e bazoi ne nenin 450 parag. 3 të të Kodit të 

Procedurës Penal të Republikës së Kosovës ( KPPRK), ashtu që lartësia e paushallit gjyqësor në 

shumën prej 20 Euro u caktua duke pasur parasysh zgjatjen dhe ndërlikueshmërinë e procedurës 

penale si dhe gjëndjen finanaciare të akuzuarit, ndërsa shumën prej 30 euro në emër të viktimave 

të krimit bazuar ne nenin 39 parag.3 të Ligjit mbi Kompenzimin e Viktimave të Krimit nr. 05/L-

036. 

               Vendimin që të dëmtuarës lidhur me kërkesat pasurore juridike për kompenzimin e 

dëmit të shkaktuar me këte veper penale, gjykata e bazoi në nenin 463 parag.1 dhe 2 të  Kodit të 

Procedurës Penal të Republikës së Kosovës  (KPPRK), pasi që të dhënat e mbledhura në 

procedurë penale paraqesin bazë të sigurt për gjykim të plotë të  kësaj kërkese. 

 

 

               Nga të lartëcekurat është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

Departamenti i përgjithshëm-Divizioni penal 

P.nr. 47/21 të dt. 23.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       G j y q t a r i 

   

                                                                                                            Lavdim Bajraktari 

 

                                                                                                                  __________________ 
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UDHËZIME JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palët e pa kënaqura kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditësh, Gjykatës 

së Apelit në Prishtinë, nëpërmes kësaj gjykate. 


