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Numri i lëndës: 2019:266177 

Datë: 03.03.2020 

Numri i dokumentit:     00872005 

 

 P.nr.1311/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL përmes gjyqtarit individual, Shabi Idrizi dhe bashkëpuntorin 

profesional Driton Ahmeti, në çështjen penale kundër të pandehurit N.Q për shkak të veprës 

dhunë në familje nga neni 248 par.1 lidhur me par.2 te KPRK-së, sipas Aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.2026-7/19 e dt. 26.11.2019 pas shqyrtimit fillestar 

dhe publik të mbajtur në praninë e Prokurorit të shtetit Albert Zejnullahu të pandehurit N.Q si 

dhe të dëmtuarit A.Q me datë 16.01.2020 publikisht komunikoi, kurse me datën 14.02.2020 

përpiloi shkrim   këtë: 

   

A K T GJ Y K I M 

 

           I pandehuri N.Q, i lindur me datën ...., në  fshatin .... Komuna e Lipjanit,  nga i ati A.... 

e ëma S...., e gjinisë N...., me vendbanim në fshatin B...., Komuna e Ferizaj, ka te kryer shtatë 

klasë të shkollës fillore, i gjendjes se dobët  ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës se 

Kosovës, me numër personal ...., 

 

ËSHTË  FAJTOR 

Për shkak se, 

 

me datën 05 tetor 2019, rreth orës 20:30h, në fshatin ...., Komuna e Ferizaj, përkatësisht në 

shtëpinë e tyre të përbashkët, me dashje dhe me qëllim të cënimit të dinjitetit të personit tjetër, 

ka përdorur forcën ndaj të dëmtuarit – djalit të tij A.Q, në atë mënyrë që si pasojë e një fjalosje 
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të ndodhur aty për aty, e sulmon fizikisht të dëmtuarin, duke e kapë për fyti dhe rrëzuar në 

tokë,- 

 

me te cilën ka kryer veprën penale dhunë në familje nga neni 248 par.1 lidhur me 

par.2 te KPRK-së. 

 

      Andaj, gjykata në bazë të nenit të lartcekur dhe neneve 2,38,47,48,71,72, të KPK-së , si dhe 

nenit 365 dhe 453 të KPPRK-së,  

 

           G J Y K O N   

        

  Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej njëqind e njëzetë /120/ ditësh, i cili dënim 

nuk do te ekzekutohet nëse i akuzuari brenda periudhës kohore prej pesëmbdhjetë 

/15/ muajve pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale 

(koha e verifikimit). 

 

 Obligohet i  akuzuari që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësorë të paguaj 

shumën prej 20 € /njëzetë €/,  si dhe për viktimat e krimit shumën prej 30 /tridhjetë/ € 

nga data e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit. 

 

 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP/II.nr.2026-7/19 e dt.26.11.2019 ka 

ngarkuar të akuzuarin N.Q  për veprën penale dhunë në familje nga neni 248 par.1 lidhur me 

par . 2 te KPRK-së duke propozuar që i akuzuari të shpallet fajtor dhe t’i shqiptohet sanksion 

penal i paraparë me ligj. 

 

           Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti shqyrtimin fillestar me datë 

16.01.2020 në të cilën shqyrtim te pranishëm ishin prokurori i shtetit Albert Zejnullahu, i 

akuzuari N.Q, si dhe i dëmtuari A.Q. 
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           I akuzuari N.Q pasi është njoftuar nga gjykata ne kuptim te nenit 246 te KPRK-se, 

lidhur me te drejtën për tu deklaruar lidhur me fajësinë apo pafajësinë e veprës penale për te 

cilën është akuzuar ne shqyrtimin fillestar  ka deklaruar se  e pranon  fajësinë  për veprën 

penale të cilën e ngarkon aktakuza për të gjitha pikat e saj, se është i vetëdijshëm për pranimin 

e fajësisë dhe pasojat që mund të vijnë nga ky pranim, duke shtuar se për kryerjen  veprës 

penale duke i kërkuar falje djalit të tij dhe duke i premtuar se nuk do ta përsërisë më  vepra te 

tjera penale dhe i ka kërkuar gjykatës qe t’i shqiptoje një sanksion sa me te bute penal, duke 

shprehur keqardhje për veprën qe e ka kryer  

. 

          Prokurori i Shtetit Albert Zejnullahu duke shprehur mendimin e sajë përkitazi me 

pranimin e fajësisë, ka theksuar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e te akuzuarit, se 

pranimi i fajësisë është bërë komfor dispozitave ligjore te nenit 248 te KPPK-se, se pranimi i 

fajësisë është bërë ne mënyrë vullnetare dhe se ky pranim i fajësisë është i mbështetur në 

provat dhe shkresat qe përmban aktakuza, prandaj i propozoi gjykatës qe te njëjtën ta shpallë 

fajtor dhe t’i shqiptojë sanksion penal në pajtim me ligjin. 

I dëmtuari A.Q deklaron se nuk i bashkangjitet ndjekjes penale dhe nuk 

ushtron kerëkes pasuro-juridike. 

 

             Me që i akuzuari e ka pranuar fajësinë gjyqtari ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha 

kërkesat e përcaktuara me dispozitën e nenit 248 par.1 të KPPK-së: i akuzuari  ka kuptuar  

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, pranimi i 

fajit mbështetët në faktet e çështjes  që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga 

prokurori i shtetit, dhe ne provat tjera te cilat gjinden ne shkresën e lëndës siç janë: deklarata e 

të dëmtuarit e datës 21.11.2019, deklarata e të pandehurit e datës 21.11.2019, raporit i oficerit i 

datës 05.10.2019, fotografitë dhe shkresat tjera që janë pjesë e lendes.  

 

          Me qe  i akuzuari ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e përshkruara 

më lartë, gjyqtari komfor nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-së, ka vlerësuar se nuk është e 

nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit dhe për këtë arsye ka 

vazhduar me shqiptimin e dënimit.  

 

      Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë 

të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale dhunë në familje nga neni 248 par.1 
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lidhur me par.2 te KPRK-së, ashtu siç është theksuar edhe ne dispozitivin e këtij aktgjykimi të 

përshkruar në datën, vendin, kohen dhe mënyrën apo rrethanat e kryerjes. 

            Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat 

ne kuptim te nenit 69, 71 dhe 72 të KPRK-së, dhe si rrethanë veçanërisht  lehtësuese gjeti 

faktin se i akuzuari e ka pranuar fajësinë, duke shprehur  pendimin e sinqertë dhe real për 

veprën penale të kryer, se deri më tani nuk rezulton të jetë dënuar me ndonjë aktgjykim të 

formës së prerë, se është hera e parë qe bie ndesh me ligjin, ndërsa sa i përket rrethanave 

rënduese gjykata nuk gjeti ndonjë rrethanë rënduese përveç që vlerësoj shkallën e përgjegjësisë 

penale të akuzuarit si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale.  Andaj duke marrë 

parasysh tërësinë e këtyre rrethanave, të akuzuarit  i shqiptoi dënim si në dispozitivin e këtij 

aktgjykimi, me bindjen se në rastin konkret do të arrihet qëllimi i dënimit ne kuptim të 

preventives speciale dhe asaj gjenerale, ku një dënim i tillë është adekuat dhe në proporcion të 

drejtë në raport me peshën e veprës penale, rrethanave të kryerjes së veprës penale, shkallen e 

përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të akuzuarit. 

Vendimi mbi shpenzimet paushallë është marr në kuptim të dispozitës së nenit 453 par. 1 

lidhur me nenin 450 par. 2, nën par. 2.6 të KPPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë komfor nenit 39 par. 3 pika 

3.1, Nr. 05/L-036 të ligjit për kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

                 Në bazë të theksuarës më lartë u vendos  si në dispozitivin e këtij aktgjykimi 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:266177, 16.01.2020 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Shabi Idrizi 

 

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. 


