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Numri i lëndës: 2020:011319 

Datë: 24.05.2021 

Numri i dokumentit:     01808632 

P.nr. 35/2021 

 NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore në Gjilan - Dega në Kamenicë, gjyqtari i vetëm Sadri Krasniqi, 

me sekretaren juridike Tevide Thaqi, në lëndën penale kundër të akuzuarit A.T. nga .......  për 

shkak të veprës penale: Dhunë në familje nga neni 248, paragrafi 1 lidhur me parag. 3 nën 

parag. 3.1 dhe 3.2 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së PTH-së nga Gjilani 

PP.II.nr.38/2020, të dt. 28.01.2020, më datë 12.05.2021, në prani të Prokurores së Shtetit 

Huma Jetishi, të akuzuarit A.T., shpalli dhe publikisht komunikoi, ndërsa më datën 24.05.2021 

përpiloi këtë: 

A    K   T   GJ   Y   K   I   M 

I akuzuari : 

A.T., pa pseudonim dhe emër të rrejshëm, nga i ati R., e ëma Xh., e lindur S., i lindur 

më datë ........, në ........, ku edhe jeton, .......”, me nr. personal ........., shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, i pa martuar, i pa punë, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes jo të 

mirë ekonomike, i dënuar më parë për vepër penale, nuk udhëhiqet procedurë për vepër tjetër 

penale.   

Ë sh t ë     f a j t o r 

          Sepse: 

Gjatë vitit 2019 e deri më datë 09.01.2020, në ........., në shtëpinë familjare, i pandehuri 

A.T., me qëllim të ushtrimit të pushtetit dhe kontrollit, cenimit të dinjitetit tek të dëmtuarit 

anëtarët e familjes së tij, nënës ........ dhe motrës ......., në vazhdimësi ka shkaktuar dhunë në 

familje, përmes dhunës psikologjike, ekonomike dhe keqtrajtim fizik në kundërshtim me nenin 

2 nën paragrafi 2 të Ligjit për Dhunë në Familje, në atë mënyrë që në vazhdimësi tek të njëjtat 

përmes sjelljeve dhe fjalëve të tij nxitë frikë duke i kanosur me fjalë të ndryshme, i cenon 
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dinjitetin përmes fyerjeve dhe thirrjeve me emra nën çmues dhe të bërtiturave, i keqtrajton 

fizikisht herë pas here duke i kapur për flokë, shtyer e sulmuar, shkakton dhunë ekonomike 

duke përplasë e dëmtuar sende nëpër shtëpi, si që vepron edhe më datë 09.01.2020 rreth orës 

13.30 min, ku për shkak të ushqimit pa ndonjë arsye fillon të nxis frikë me sjelljen dhe 

shfaqjen e agresivitetit duke bërtitur, ofenduar me fjalë të ulëta e kanosur me fjalë se do ti 

mbys ata dhe veten dhe teksa  të dëmtuarat përpiqen ta qetësojnë i pandehuri revoltohet akoma 

edhe më tepër duke përplasur sende nëpër shtëpi, më pas tenton ta sulmojë nënën e tij, mirëpo 

e pengon babai i tij R, por i pandehuri nuk ndalet ashtu që merr një pirun dhe me të njëjtin 

tenton ta sulmojë të dëmtuarën I. duke i thënë se “do të mbys”, por ndërhynë e dëmtuara Xh.e 

cila ia merr nga dora dhe e fsheh pirunin dhe që të dyja nga frika largohen nga shtëpia, me 

ç`rast i pandehuri me veprimet e tija pos që ka cenuar rëndë dinjitetin e të dëmtuarave, ka 

shkaktuar dhembje, frikë dhe shqetësim të madh emocional tek e njëjta. 

- me ç’rast ka kryer veprën penale: Dhunë në familje nga neni 248 parag. 1 lidhur me 

parag. 3 nën parag. 3.1 dhe 3.2 të KPRK-së,  

 Gjykata në bazë të nenit të lartëcekur dhe neneve 4, 38, 42, 43, 44, 69, 70,  71 dhe 87 

të  KPRK-së,  lidhur me nenet 248, 365, 451, 503 dhe 504 të KPPRK-së,  të akuzuarin A.T.e, 

GJ  Y  K  O  N 

             Me dënim kumulativ: 

1. Dënim me gjobë (në të holla)  në shumë prej 250 €, (dyqindë e pesë dhjetë euro), të 

cilën shumë ka për ta arkëtuar në afat prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, në të kundërtën dënimi me gjobë do t’i zëvendësohet me dënim me burg, ashtu që 

për çdo 20 €, do t’i llogaritet nga një ditë burgu, si dhe 

2. Dënim me burg efektiv, në kohëzgjatje prej 60 (gjashtëdhjetë) ditëve, i cili dënim 

me pëlqimin e të akuzuarit e në kuptim të nenit 44 të KPRK-së do t’i zëvendësohet në dënim 

me gjobë në shumë prej 600 €, të cilën shumë i akuzuari, do ta arkëtoi në afat prej 30 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimit, në të kundërtën dënimi me gjobë do t’i zëvendësohet me 

dënim me burg, ashtu që për çdo 20 €, do t’i llogaritet nga një ditë burgu.  Të akuzuarit  i 

mundësohet që dënimin me gjobë ta arkëtoi në tri këste mujore.  
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 Në dënimin e shqiptuar me burg të akuzuarit i llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim, edhe atë prej  09.01.2020 e deri më 06.02.2020. 

  Palët e dëmtuara: X. T.dhe I.T.nga ......., për   realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohen në kontest civil. 

  Gjykata, në bazë të nenit 2 dhe 87, paragrafi 2 të KPRK-së, lidhur me nenin 503 dhe 

504 të KPPRK-së, të akuzuarit i shqypton, 

3. Masën e trajtimit  me rehabilitim të detyrueshëm në liri  të personave të varur 

nga droga ose alkooli.  

Kjo masë do të ekzekutohet në Spitalin Regjional në Gjilan – Reparti i Psikiatrisë, duke 

filluar nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi,  

 Obligohet i pandehuri që menjëherë pas plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi të 

paraqitet në Spitali Regjional në Gjilan – Reparti i Psikiatrisë, që ti nënshtrohet trajtimit me 

rehabilitim të detyrueshëm në liri të personave të varur nga droga ose alkooli,  sipas rregullave 

të caktuara nga mjeku përkatës neuropsikiatër dhe psikiatër. 

 Në rast se i pandehuri A.T.nuk i nënshtrohet trajtimit të detyrueshëm me rehabilitim në 

liri, gjykata, sipas detyrës zyrtare ose sipas propozimit të institucionit të kujdesit shëndetësor do 

ta zëvendësoj këtë masë me masën e trajtimit  me anë të rehabilitimit të detyrueshëm në 

institucionin e kujdesit shëndetësor me ndalim. 

 Pushimin e kësaj mase gjykata do të bëjë pasi të pushojnë arsyet për të, por e njëjta 

masë nuk mundë të zgjasë më tepër se dy vite nga data e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Detyrohet i akuzuari A.T., që në emër të paushallit gjyqësor të arkëtoi shumën prej 20 

€, krejt këto në afat prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me kanosje 

përmbarimi. 

Njashtu i akuzuari obligohet që në kuptim të nenit 39, paragrafi 3, nën paragrafi 3.1 të 

Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, të paguaj shumën prej 30 €, në afat prej 30 

ditësh nga dita  e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me kanosje përmbarimi . 
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A    r    s    y    e   t     i     m 

     Prokuroria Themelore nga Gjilani, Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.II.nr.38/2020, të dt. 28.01.2020, ka propozuar që kundër të akuzuarit A. T. nga ......., të 

fillohet dhe zhvillohet procedura penale, për shkak të veprës penale: Dhunë në familje nga neni 

248, paragrafi 1 lidhur me parag. 3 nën parag. 3.1 dhe 3.2 të KPRK-së, të shpallet fajtor dhe të 

dënohet sipas ligjit.  

Gjykata shqyrtoi aktakuzën dhe pas vlerësimit të së njëjtës dhe shkresave tjera të lëndës 

konstatoi se e aktakuza është e bazuar në ligj, andaj duke vepruar sipas të njëjtës, ka caktuar 

seancë gjyqësore për shqyrtimin fillestar kundër të akuzuarit për dat.07.02.2020, në të cilën 

seancë pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurores së shtetit, i akuzuari A.T.  deklaron se e 

ka kuptuar aktakuzën dhe veprën penale me të cilën akuzohet, njëherit thekson se e pranon 

fajësinë për kryerjen e kësaj vepre penale, andaj pas dëgjimit të  mendimit të ekspertit mjeko 

ligjor me Aktgjykimin P.nr.13/2020, të datës 18.02.2020 të akuzuarin e ka shpallur fajtorë dhe 

e ka dënuar me dënim komulativ: dënim me gjobë prej 250 € dhe dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 60 (gjashtëdhjetë) ditëve, i cili dënim në kuptim të nenit 44 të KPRK-së, me 

pëlqimin e të akuzuarit do t`i zëvendësohet në dënim me gjobë, në shumën prej 600 €, të cilën 

shumë do ta arkëtoi në afat prej 30 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Kundër këtij Aktgjykimi mbrojtësi i të akuzuarit  A. T.. G.M., në afatin ligjor ka 

parashtruar ankesë Gjykatës së Apelit në Prishtinë edhe atë: për shkak të shkeljes esenciale të 

dispozitave  të procedurës penale dhe për shkak vendimit për dënimin, me propozim që 

Aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rivendosje.  

Gjykata e Apelit në Prishtinë, duke vepruar sipas ankesës së mbrojtësit të akuzuarit  

A.T.-av. G. M., e sipas detyrës zyrtare, me Aktvendimin PA1.nr.569/2020, të datës 03.03.2021, 

e ka anuluar Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan-Dega në Kamenicë, Divizioni për 

Penal  P.nr.13/2020, të dt.07.02.2020 dhe lëndën i ka kthyer Gjykatës së shkallës parë në 

rivendosje, sepse sipas vlerësimit të kolegjit penal të Gjykatës së Apelit, vendimi për dënimin e 

shqiptuar me gjobë ka qenë i pa qartë, për faktin se nuk kuptohej se   
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çfarë lartësie të dënimit me gjobë ishte shqiptuar ndaj të akuzuarit, me numra ishte shënuar 

gjoba në shumë prej  250 €, ndërsa me shkronja dyqindë euro.   

 Gjykata, duke vepruar sipas vërejtjeve  të Gjykatës së Apelit në Prishtinë, lidhur me 

çështjen penale, përsëri ka treguar seancën gjyqësore për datën 12.05.2021, në të cilën seancë 

gjyqësore, i pandehuri që në fillim të seancës deklaron se e ka kuptuar aktakuzën si dhe veprën 

penale me të cilën ngarkohet andaj deklaron se e pranon fajsinë. Ndërsa eksperti mjeko ligjor- 

psikiatër dr. Shkelzen Kadriu, lidhur me rastin deklaron, në bazë të dokumentacionit mjekësor 

që disponon, klienti është konsumues i mjeteve narkotike në rastin konkret marihuanës, e cila 

si narkotik mundë të veproj në kuptimin e sjelljes së tij në familje dhe shoqëri. Duke marr 

parasysh se është rasti i parë kur ka ardhur në konflikt me familje për veprën për të cilën 

akuzohet, mendon se i njëjti në kohën e kryerjes së veprës penale nuk ka pas ndonjë ndryshim 

evident mendor, prandaj për të njëjtin konstaton se është në kuptim të funksionimit me 

veprimet e tija nga aspekti mendor në normalitet, pra aktualisht, duke marrë parasysh gjendjen 

aktuale të klientit mendon që i njëjti në analizat e bëra është konstatuar se është përdorues i 

mariuhanës por edhe i barnave qetësuese të cilat kanë dalë në rezultatin e analizave. Andaj i 

propozon gjykatës që të njëjtit është mirë t’i shqiptohet masa e trajtimit  me rehabilitim të 

detyrueshëm në liri  të personave të varur nga droga ose alkooli,  në kuptim të vuarjes së një 

rregulli për marrjen e barnave qetësuese për të cilat do të ketë nevojë klienti. Pasi që i akuzuari 

e ka pranuar fajësinë dhe veprën penale për të cilën ngarkohet sipas aktit akuzues, gjykata nuk 

është lëshuar fare në administrimin e provave të propozuara si në aktakuzë, por pas dëgjimit të 

mendimit të ekspertit mjeko ligjor - psikiatër dr. Sh. K., drejtëpërdrejtë është shkuar në fjalën 

përfundimtare të palëve. 

Prokurorja e shtetit Huma Jetishi në fjalën përfundimtare deklaron se mbetet në tërësi 

pranë aktakuzës dhe propozimeve që përmban e njëjta dhe përkrah mendimin dhe konstatimin 

e ekspertit mjekësor psikiatrit dr. Sh. K. që ndaj të pandehurit të shqiptohet masa e trajtimi i 

detyrueshëm në liri me anë të rehabilitimit të detyrueshëm për personat e varur nga droga dhe 

alkooli.  

I akuzuari A. T.në fjalën përfundimtare deklaron se e pranon fajsinë  për veprën penale 

me të cilën ngarkohet sipas aktit akuzues, e po ashtu  nuk e kundërshton propozimin e masës së 

propozuar nga mjeku psikiatër lidhur me masën e propozuar. 

Gjykata, pas dëgjimit të palëve ka marrë aktvendim me të cilin ka pranuar pranimin e 

fajësisë, ngase ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë. Në 
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këtë aspekt, gjykata ka konstatuar se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë; se pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, se pranimi i fajësisë 

mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të 

qartë ligjore ose gabime faktike. 

Andaj, duke u bazuar në të cekurat më lartë, gjykata e ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

- se i akuzuari A. T., me dashje e ka kryer veprën penale,  dhunë në familje nga neni 

248, parag. 1 lidhur me parag. 3 nën parag. 3.1 dhe 3.2 të KPRK-së, në kohën, vendin dhe 

mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për të cilën vepër penale, gjykata të 

akuzuarin e shpalli fajtor, ngase veprimet e të njëjtit i përmbajnë të gjitha tiparet e kësaj vepre 

penale dhe se për të njëjtën është edhe penalisht përgjegjës. 

Me rastin e vendosjes për llojin dhe lartësinë e dënimit ndaj të akuzuarit për veprën 

penale të kryer, gjykata  vlerësoi të gjitha rrethanat të cilat në kuptim të nenit 70 të KPRK-së, 

ndikojnë në shqiptimin e  drejtë dhe meritor të dënimit ligjor. Në veçanti për këtë rast  si 

rrethana lehtësuese për të akuzuarin gjyqtari i vetëm gjykues pati parasysh pranimin e fajësisë 

nga i akuzuari, gjendjen jo të mirë ekonomike të tij, se është penduar thellë për veprën penale 

të kryer, kërkim falje të dëmtuarave, se ndaj tij nuk zhvillohet procedurë tjetër penale, si dhe 

premtimin e tij se në të ardhmen nuk do të kryej vepër tjetër penale. Ndërsa gjykata, nuk ka 

gjetur ndonjë rrethanë veçënarisht rënduese për të akuzuarin. 

Sipas bindjes së gjykatës, dënimet e shqiptuara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi ndaj 

të akuzuarit A. T., duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura më lartë, janë dënime të 

drejta, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë të të akuzuarit. 

  

Gjykata, gjithashtu ka konstatuar se me këto dënime, mund të arrihet edhe qëllimi i 

dënimit nga neni 38 i KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e 

veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij, të parandalojë personat e tjerë nga 

kryerja e veprave penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprat penale, ngritjen e moralit 

dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

Në bazë të nenit 87, paragrafi 2 të KPRK-së, lidhur me nenin 503 dhe 504 të KPPRK-

së, duke vepruar sipas propozimit të prokurorisë, si dhe mendimit të ekspertit mjekut psikiatër, 

e të cilin mendim nuk e kundërshtoj as i akuzuari, e me qëllim që nga i akuzuari të çrrënjoset 

shprehia e konsumimit të drogës, gjykata krahas dënimit me gjobë të akuzuarit i ka shqiptuar 
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edhe masën e trajtimit me rehabilitim të detyrueshëm në liri  të personave të varur nga droga 

ose alkooli, në kuptim të vurjes së një rregulli të marrjes së barnave qetësuese për të cilat do të 

ketë nevojë i akuzuari, me qëllim që kjo masë të jetë preventivë për të evituar shprehinë e 

konsumimit të drogës.  

Të dëmtuarat: Xh.T. dhe I.T. nga ......, për   realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohen në kontest civil. 

Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të 

akuzuarit, gjyqtari i vetëm gjykues, bazuar në nenin 451 paragrafi 1 i KPPRK-së, ka vendosur 

që të akuzuarin ta detyrojë për ta paguar paushallin gjyqësor në shumën prej 20 € (Njëzetë 

euro), si dhe 30 € për Programin për Kompensimin e Viktimave të Krimit,  në afat prej 30 

ditësh nga dita  e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me kanosje përmbarimi. 

Nga të cekurat më lartë është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN- DEGA NË KAMENICË, 

P.nr. 35/2021, më datë 24.05.2021 

 

                                                                                                        Gj y q t a r i,                                                                                  

                                                                                                    Sadri Krasniqi,d.v. 

 

 

            KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15   

                                           ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit, Gjykatës së Apelit  

                                           në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.   


