
 

NË EMËR TË POPULLIT 

P. nr.919/2019 
 
GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-Departamenti i Përgjithshëm– 
Gjyqtari i vetëm gjykues Gëzim Ademi, me procesmbajtësen Hasnije Muhaxheri, në 
çështjen penale ndaj te pandehurit A.H nga ... rruga e “...” ..., për shkak te  veprave 
penale: Ngacmim nga neni  186 par. 2 ne lidhje me par. 1 te KPRK-ës si dhe : Shkelja 
e urdhrit mbrojtës nga neni 25 par. 1 te Ligjit për mbrojtje nga dhuna ne familje ne 
bashkim real me veprën penale nga pika 1 e dispozitivit, sipas Aktakuzës se P.TH. 
ne Mitrovice PP.II.nr.1420/2019 te datës 24.04.2019, pas mbajtjes se shqyrtimit  
fillestar  me dt. 10.10.2019, ne te njëjtën datën, është shpallur publikisht, dhe me 
dt.25.10.2019 ka përpiluar këtë: 
                                                                                  

A K T GJ Y K I M 
 
I pandehuri: A.H  , nga i ati I. , e ëma B.  , e vajzërisë R. , i lindur me  ...  me 
vendbanim ... rruga “...” , me nr. Personal ..., ka kryer shkollën mesme , i martuar 
baba i  tre fëmijëve, i papunë,  Shtetas i Republikës se  Kosovës.   
 

ËSHTË FAJTOR 
 
SEPSE: 1.Me 05.02.2019 ne fsh ..., Komuna e ..., ne shtëpinë  ne rr. ... , ne gjendje te 
alkoolizuar, me c „rast ka qene i vetëdijshëm se mund te kryej vepër, e ka pranuar 
duke e përdorur dhunën, kanosjen se do ta sulmonte ne jetën apo trupin dhe me 
sjellje te pafytyrë arrogante ka rrezikuar rehatinë, integritetin trupor dhe shpirtëror 
te antarit te familjes se tij dhe atë te bashkëshortes , te dëmtuarës M.H, ne atë mënyrë 
qe ka filluar grindjen dhe fjalosjen me te duke e ofenduar me fjalë poshtëruese duke i 
drejtuar kërcënime “nëse ma sjell policinë e sheh ti se kush jam unë” e te cilën gjë e 
ka përsëritur edhe me dt. 03.04.2019 rreth orës 21:00 kur ka ardhur ne shtëpi ne 
gjendje te alkoolizuar duke bartur birra, duke vazhduar te pije e duke përdorur me 
këtë raste substance narkotike-marihuan te mbështjellë ne cigare dhe ka filluar qe ta 
shqetësoj te dëmtuarën ne prani te fëmijëve, e dëmtuara i ka vendosur fëmijët qe te 
flenë dhomën tjetër, duke vazhduar  qe te bërtas e te ofendoj e kur e dëmtuara ka 
dashur te shkoj te flejë ne mënyrë qe ti ik konfliktit, i pandehuri nuk e ka lejuar këtë, 
posë i ka thënë:” qëndro këtu dhe me bej shoqëri” e fëmijët si pasoj  e zhurmës janë 
zgjuar dhe janë shqetësuar, pas kësaj te ata ne dhome ka ardhur vëllai i tij A.H  , i cili 
e  ka thirrur policinë, 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS 

OSNOVNI SUD MITROVICA – BASIC COURT OF MITROVICA 



 
Me këtë  ka  kryer veprat penale Ngacmim nga neni 186  par. 2 ne lidhje me par. 1 
te par.1 te KPRK-se. 
 
2. Me datë 03.04.2019 ne gjendje te alkoolizuar ka shkelur urdherin për mbrotje nga 
dhuna ne familje te cilin gjykata ja ka caktuar ne baze te ligjit, i vetëdijshëm për 
veprën e vet dhe ka dashur kryerjen e saj, ne atë mënyrë qe me aktvendimin e 
Gjykatës Themelore ne Mitrovice C.nr. 94/2019 TE 07.03.2019 i është shqiptuar masa 
mbrojtëse nga dhuna ne familje ashtu qe i është urdhëruar qe te përmbahet nga 
çfarëdo lloji ngacmimi e qe ka te bej me dhunën fizike e presionin psikik si edhe nga 
cilindo veprim tjetër me te cilin do te shkaktohet ose me kërcënimin se do ti shkaktoj 
vuajte fizike dhe psikike , shkaktimi i frikës ofendimi, sharja, thirrja me emra 
poshtërues, përsëritja e vazhdueshme me qellim te përuljes se personit tjetër, qe te 
mos kontaktoj ose komuniko ose komunikoj drejtpërdrejt ose ne mënyrë te tërthorte 
me palën e mbrojtur, ose me personin me te cilin pala e mbrojtur ka lidhje familjare , 
gjë te cilin i pandehuri e ka shkelur me 03.04.2019, edhe përkundër masës se 
shqiptuar te mbrojtjes ka vazhduar qe te ushtroj presion fizik e psikik ne te 
pandehurën M.H, çka   te e njëjta ka shkaktuar dëmtimin e integritetit trupor dhe 
shoqëror, edhe pse e ka ditur se vepra e tij e ndaluar, 
 
Me këtë ka kryer veprën penale: Shkelja e urdhrit mbrojtës nga neni 25 par.1 te 
Ligjit për mbrojtje nga dhuna ne familje ne bashkim real me veprën penale nga 
pika 1 e dispozitivit. 
 
Andaj gjykata ne mbështetje te nenit 7,8,9,10,21,41,46,49,50,51,73, te KPRK-se dhe 
nenit 365, 450,463 te KPP-ës : 
 

GJ Y K O N  
 

Për veprën penale si ne piken I te dispozitivit te aktakuzës ME DENIM BURGU NE 
KOHEZGJATJEJE PREJ 6 (gjashtë), i cili dënim nuk do te ekzekutohet nëse i 
pandehuri nuk kryen vepër tjetër penale ne kohëzgjatjeje prej 1 (një) viti. 
 
Koha e kaluar ne paraburgim nga data 04.04.2019 e gjer me datën 28.05.2019 i 
llogaritet ne dënimin e shqiptuar 
 
Për veprën penale si ne piken II te dispozitivit  dënohet   ME GJOBE ne shume prej 
200(dyqind) euro  i cili dënim do  te ekzekutohet pas plotfuqishmërisë se këtij 
aktgjykimi. 
 
Nëse i akuzuari nuk e paguan gjobën në afatin e caktuar, Gjykata do te veproj ne 
baze te nenit 46 te KPRK-se, deri ne zëvendësimin e dënimit me gjobë me dënim me 
burgim duke llogaritur 20€ për një ditë të kaluar me burg. 
 
Në mbështetje të nenit 91 KPRK-ës, e lidhur me nenin 503 KPP-ës, të pandehurit, 
kjo Gjykatë i; 
 



SHQIPTON 
MASËN E TRAJTIMIT ME ANE TE REHABILITIMIT TE DETYRUSHEM I 

PERSONAVE TE VARUR NGA DROGA OSE ALKOOLI NË LIRI 
 

Masa e trajtimit të detyruar psikiatrik në liri do të ekzekutohet në Kliniken 
Psikiatrike –Reparti i sëmundjeve te varësisë nga alkooli dhe droga. I pandehuri 
obligohet  që t‟i nënshtrohet trajtimit të detyruar psikiatrik dhe të paraqitet ne këtë 
institucion sipas kohës, terminëve dhe rekomandimit të mjekëve, gjithashtu të 
përdorë terapinë sipas rekomandimit të ekspertëve të kësaj klinike.  I pandehuri 
duhet te paraqitet tek ky institucion pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

 
Masa e trajtimit të detyruar do zgjasë për aq kohë sa është nevojshme për trajtimin e 
të pandehurit.  

 
Kliniken Psikiatrike –Reparti i sëmundjeve te varësisë nga alkooli dhe droga, 
obligohet ta pranojë në trajtim të pandehurin sipas këtij aktgjykimi si dhe t‟i dërgoi 
gjykatës, raport mbi gjendjen shëndetësore dhe suksesin e trajnimit për të 
pandehurin  klinika obligohet t‟i raportoj gjykatës së paku njëherë në dy muaj, dhe të 
njoftojë gjykatën për çdo vështirësi në trajtim. 

 
I pandehuri paralajmërohet se në rast mosrespektimit të kësaj mase të shqiptuar, se 
në rast se nuk merre pjesë ne trajtim, refuzon apo kanoset që të kryej ndonjë vepër 
tjetër penale në këto raste Gjykata mund të vendosë për ndërrimin e masës dhe 
shqiptimin e masës së trajtimit të detyruar me ndalim. 

 
OBLIGOHET i pandehuri qe ne emër te shpenzimeve procedurale-paushallit 
gjyqësor te paguaj shumen prej 10  Euro, ndërsa ne emër te fondit për kompensimin 
e viktimave te krimit shumen prej 30 euro, si dhe ne emër te ekspertizës psikiatrike 
367.92 euro te gjitha këto është i obliguar qe ti paguaj ne afatin prej 15 ditësh pas 
plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi.  
 
E dëmtuara për realizimin e kërkesës pasurore juridike-kompensimin e demit 
udhëzohet ne kontest te rregullt civil. 
 

A r s y e t i m 
 
Prokuroria Themelore ne Mitrovice Departamenti i përgjithshëm, ka parashtruar 
Aktakuzën PP.II.nr.1420/19, te dt. 24.04.2019, kundër te pandehurit A.H nga ..., jeton 
ne rrugën e “...”, , për shkak te  veprave penale: Ngacmim nga neni  186 par. 2 ne 
lidhje me par. 1 te KPRK-ës si dhe : Shkelja e urdhrit mbrojtës nga neni 25 par. 1 te 
Ligjit për mbrojtje nga dhuna ne familje ne bashkim real me veprën penale nga pika 
1 e dispozitivit. 
 
Me qene se ky raste është kthye nga gjykata e apelit ku e njëjta thekson se gjykata e 
shkalles se par ka pranuar fajësinë për veprën penale Shqetësim e cila vepër penale 
nuk është paraparë ne KPRK-se. Gjykata e shkalles se par ka caktuar shqyrtimin 



fillestar  me dt.28.05.2019, ashtu qe ne këtë seance prokuroria e shtetit deklaron: sa i 
përket veprës penale për piken 1 te dispozitivit te aktakuzës ekziston vepra penale 
Ngacmim nga neni 186 par 2 ne lidhje me par 1 te KPRK-se, ku edhe ashtu ka qene 
edhe aktakuza ne gjuhen serbe duke u bazuar ne ligjin ne versionin serb, mirëpo me 
rastin e përkthimit te aktakuzës nga gjuha serbe ne gjuhen shqipe ne vend te fjalës 
“Ngacmim” përkthyesit e kane bere “Shqetësim”, ashtu qe mbetet versioni serb siç 
është Ngacmim, ashtu qe ne versionin shqip është gabimisht dhe duhet te 
permisohet, tash e tutje kjo vepër penale duhet te jete me termin Ngacmim nga neni 
186 par 2 ne lidhje me par 1 te KPRK-se, po ashtu ne ketë seance i pandehuri lidhur 
me fajësinë ka deklaruar: se e ndjej veten fajtor për veprat penale qe i kam kryer, 
pendohem thellësisht për veprën penale te cilën e kam kryer i premtoj gjykatës se ne 
te ardhmen nuk do te përsëris vepër penale. 
 
Lidhur me pranimin e fajësisë prokurori deklaron : ne baze te nenit 248 par 2 te KPP-
se, duke pasur parasysh pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurit mendoj se janë 
përmbushur kushtet ligjor per pranimin e fajësisë dhe njëherit i propozoj gjykatës qe 
ta pranoj pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurit, dhe se i propozoj gjykatës 
pranimin e fajësisë ta merre si rrethane lehtësues, nga se pranimi i fajësisë është i 
mbështetur ne provat materiale ne faktet e çështjes qe përmban aktakuza. 
 
Mbrojtësi i te pandehurit Av. K.O lidhur me pranimin e fajësisë deklaron: pranimi i 
fajësisë nga ana e te mbrojturit tim është bere si rezultat i i vullnetit te lire pas 
njoftimit paraprak mbi pasojat dhe dobitë e pranimit te fajësisë gjithashtu është ne 
përputhje me shkresat e lendes, andaj gjykatës i propozoj qe me rastin e shqiptimit te 
dënimit te merre parasysh si rrethane lehtësues pranimin e fajësisë, dhe gjykatës i 
propozoj qe ta miratoj propozimin e eksperteve për rehabilitimin biosocial i cili 
rehabilitim do te ndikonte ne përmasimin e tij. 
 
E dëmtuara-Gruaja e te pandehurit M.H lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e te 
pandehurit i propozon gjykatës qe ta pranoj pranimin e fajësisë nga ana e te 
pandehurit, dhe i propozoj gjykatës qe te mos i shqiptoj fare dënim sa i perkete meje 
dhe njëherit ja beje me dije te pandehurit se nëse përsëritet edhe njëherë ky raste unë 
do te kërkoj shkurorëzim. 
 
 Vlerësimi i  pranimit te fajësisë. 
 
Gjykata duke vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurit ka gjetur se 
pranimi i fajësisë ishte ne përputhje me neni 248 pasi qe i pandehuri kupton natyrën 
dhe pasojat e fajësisë, se pranimin e fajësisë i pandehuri e bene ne mënyrë vullnetare, 
pas sqarimeve te mjaftueshme nga ana e gjykatës, se aktakuza nuk përmban shkelje 
te qarte ligjore apo gabime faktike qe do te bënin te pamundur qe gjykata te beje 
vlerësimin e pranimit te fajësisë, se pranimi i fajësisë nga i pandehuri është i 
mbështetur ne faktet e çështjes qe përmban akuza, te gjitha këto për gjykatën përveç 
se vërtetojnë faktet e çështjes se akuzës njëkohësisht janë ne përputhje me  pranimin 
e fajësisë nga i pandehuri, prandaj edhe gjykata e ka pranuar fajësinë nga ana e te 
pandehurit, këto rrethana vërtetohen nga provat qe gjenden ne shkresat e lendes si: 



nga aktvendimi i gjykatës themelore ne Mitrovicë-departamenti civil C.nr.94/2019 te 
dt. 07.03.2019, raportin e policisë te datës 15.02.2019,Aktvendim për mbajtje te datës 
04.04.2019, raportin e mjekut nga ... nga ana e te pandehurit ,nr.... te datës 14.03.2019, 
ekstrakti nga dosja penale ne emër te të pandehurit nga prilli 2019, ekspertiza nga 
klinika e psikiatris forenzime te Kosovës, e datës 21.05.2019, si dhe foto 
dokumentacioni i cili gjendet ne shkresat e lendes, nga te gjitha këto si dhe nga 
pranimi i fajësisë nga ana e te pandehurit vërtetohet se i pandehuri e ka kryer veprën 
penale: Ngacmim nga neni  186 par. 2 ne lidhje me par. 1 te KPRK-ës si dhe : Shkelja 
e urdhrit mbrojtës nga neni 25 par. 1 te Ligjit për mbrojtje nga dhuna ne familje ne 
bashkim real me veprën penale nga pika 1 e dispozitivit 
 
Vlerësimi lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit. 
 
Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh se këto  vepra  
penale: Ngacmim nga neni 186 par. 2 ne lidhje me par. 1 te KPRK-ës është e 
dënueshme  me burgim prej 6(gjashte)muaj deri ne 5(pes)vite si dhe : Shkelja e 
urdhrit mbrojtës nga neni 25 par. 1 te Ligjit për mbrojtje nga dhuna ne familje ne 
bashkim real me veprën penale nga pika 1 e dispozitivit është e dënueshme deri ne 3 
vite, duke vlerësuar rrethanat lehtësuese dhe renduese, kjo gjykate si rrethana 
renduese ka gjetur mënyrën e kryerjes se veprës penale rrethanat ne te cilat ishte 
kryer vepra penale. Po ashtu gjykata pat parasysh faktin se i njëjti sipas te dhënave 
mbi te kaluarën kriminale i njëjti figuronte se ka kryer edhe vepra te tjera penale. 
Si rrethane lehtësuese gjykata ka gjetur rrethanat personale te kryerësit dhe sjelljen e 
tij pas kryerjes se veprës penale, gjykata ka vlerësuar si rrethanë  lehtësuese 
pranimin e fajësisë e qe nga deklarimi i tij me rastin e pranimit te fajësisë  rezulton se 
i njëjti  deklaron se e ndien veten fajtor për veprat penale dhe se  ky deklarim i tille i 
te pandehurit për gjykatën shpreh një pendim te thelle te tij për veprën penale. Nga 
te gjitha këto gjykata duke vlerësuar te gjitha këto rrethana ka gjetur se edhe me një 
dënim te tillë do te arrihet qëllimi i dënimit ndaj te pandehurit pasi qe për gjykatën 
ne rrethana te tilla mjafton dënimi i shqiptuar si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi,  
nga se do te ndaloj kryerësin qe te mos kryej vepra penale ne te ardhmen. Nga te 
gjitha këto rrethana kjo gjykate vlerëson se edhe me një dënim te tillë do te arrihet 
qëllimi i dënimit ndaj te pandehurit. 
 
Gjykata duke u bazuar ne nenin 91 te KPRK-se, dhe nenit 503 te KPP-se, te 
pandehurit i shqiptoj edhe masën e trajtimit me rehabilitim  te detyrueshëm ne liri 
për personat te varur nga droga ose alkooli, ketë mase gjykata e shqiptoj duke u 
bazuar ne ekspertizën ku nga e njëjta rezulton se i pandehuri vuan nga një 
çrregullim mendor dhe i sjelljes si pasoj e përdorimit te opoideve dhe alkoolit. Në 
ketë situatë shqiptimi i masës së trajtimit të detyruar te personit te varur nga alkooli 
gjykata konsideron se është adekuat për faktin se i pandehuri ende vuan nga 
Çrregullimi i sjelljes si pasoj e përdorimit te opoideve dhe alkoolit, çrregullim ky i 
cili me klasifikim ndërkombëtarë të Sëmundjeve lista (ICD-10), kodohet me shifrën 
F11 dhe F10. Gjykata e shqiptoj kete mase ne liri si masën me adekuate dhe me të 
përshtatshme për trajtimin e të pandehurit koha pas kohe kur ai ka nevojë për një 
trajtim te tille, nga se kjo mase do te jete ne interes te pandehurit.  



 
Lidhur me shpenzimet e procedurës penale. 
 
Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata ka vendosur që te pandehurin ta detyroj 
qe shpenzimet procedurale-paushallit gjyqësor te paguaj shumen prej 10 € (dhjete 
euro), si dhe ne emër te fondit për kompensimin e viktimave te krimit shumen prej 
30(tridhjetë) euro ndërsa ne emër te ekspertizës psikiatrike shumen prej 367.92 euro 
te gjitha këto ne afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
 
Lidhur me kërkesën pasurore juridike. 
  
Për sa i përket kërkesës pasurore-juridike gjykata te dëmtuarit i udhëzoj ne kontest 
te rregullt civil. 
 
Andaj gjykata duke u bazuar me neni 248, 365, 450, te KPPK-ës nga arsyeje e 
lartcekura ka vendosur si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 
 
 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 
Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.919/2019  dt.25.10.2019 
 

 
  Procesmbajtësja :                                      Gjyqtari : 
  Hasnije Muhaxheri                                                                                     Gëzim Ademi 
  
 
 
Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kane te drejte ne ankese ne afat prej 
15 ditëve ne gjykatën e Apelit ne Prishtine, nëpërmes kësaj gjykate. 
 


