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                                   NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

     GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i përgjithshëm  

Divizioni Penal përmes gjyqtares së vetme gjykuese Snezhana Mihajlloviq, me 

sekretaren juridike Verica Gavriloviq, në lëndën penale kundër të pandehurit S.J. 

nga ..., me mbrojtësin e tij F.B. avokat nga ..., për shkak të veprës penale Detyrim 

nga neni 195 paragrafi 2 nën paragrafi 4 të KPRK-së, Kërcënim nga neni 185 

paragrafi 2 të KPRK-së, Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 3 nën 

paragrafi 1 në lidhje me paragrafin 1 nën paragrafin 4 të KPRK-së dhe veprës 

penale Privim i kundërligjshëm i lirisë nga neni 196 paragrafi 2 nën paragrafi 1 të 

KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë themelore në Gjilan PP.nr.672 /18 të 

datës 21.05.2018, të cilën e përfaqëson  Prokurorja e shtetit Kujtesa Fazliu, pas 

mbajtjes së shqyrtimit fillestar, oral dhe publik, me datën 07.06.2018, në prezencë 

të palëve publikisht shpallë 

 

                                          A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

     I pandehuri S.J. nga babai S. dhe nëna A. e lindur I., i lindur më ..., në fshatin 

..., Komuna e ..., jeton në ..., në ... rr.” ... ” nr. ..., ka përfunduar shkollën e mesme 

tregtare, i papunë, i shkurorëzuar, baba i tre fëmijëve, i gjendjes së varfër 

ekonomike, deri më tani i gjykuar për vepra të njëjta penale, nuk zhvillohet 

procedurë për vepër tjetër penale, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

                               

                                        Ë S H T Ë  F A J  T  O  R 

 

I.Me datë 08.05.2018, rreth orës 20:45, në Gjilan, në shtëpinë familjare të 

prindërve të tij, i pandehuri, me dashje dhe me qëllim të ndikimit në vullnetin e lirë 

të vendosjes së të dëmtuarit – viktimës së ndjeshme, babait të tij – S.J., nën 

përdorimin e forcës dhe kanosjes serioze ka shtrënguar të njëjtin të kryej veprime 

përkundër vullnetit të tij, në atë mënyrë që i pandehuri në mëngjes rreth orës 08:00, 

i kërkon të dëmtuarit para, rreth 600€, të cilat i nëjti nuk i kishte dhe nën 

përdorimin e dhunës psikologjike e shtrëngon të dalë të kërkojë para dhe pasi nuk 

mundet t’i gjejë paratë i dëmtuari rreth orës 15:00, kthehet në shtëpi por i 

pandehuri posa e kupton se nuk ka mundur t’i sigurojë 600 eurot e kërkuara, 

përsëri e shtrëngon të dal nga shtëpia për të kërkuar paratë dhe i dëmtuari 

përkundër vullnetit të tij, nga frika dhe kërcënimet sërish detyrohet të dalë të 

kërkojë para edhe pse në moshë të shtyer, dhe në mbrëmje rreth orës 19:45, kur 

kthehet në shtëpi pa para, i pandehuri i mllefosur në babanë e tij, me forcë të 

madhe e shtyen në një skaj të dhomës duke i thënë: “Ec se tash kam me ta  marr 



shpirtin” dhe e godet me shuplaka fytyrës, grushta në gjoks dhe në vesh disa herë, 

me çka i pandehuri me veprimet e tij nën ndikimin e forcës dhe kanosjes serioze ka 

shtrënguar që përkundër vullnetit të tij të del dhe të kërkoj para: 

 

-Me çka ka kryer veprën penale, Shtrëngim nga neni 195 paragrafi 2, nën paragrafi 

4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

II.Me datë kohë dhe vend si në dispozitivin I të kësaj aktakuze, i pandehuri, me 

fjalë e ka kanosur seriozisht të dëmtuarin, babain e tij, në atë mënyrë që: pasi që i 

dëmtuari edhe pse përkundër vullnetit të tij ka dalur të kërkojë para për t’ia dhënë 

të pandehurit-djalit të tij, por nuk ka mundur t’i gjejë, me tu kthyer në shtëpi, i 

pandehuri i mllefosur e ka mbyllur në dhomë, dhe e ka kërcënuar me fjalë: “Ec se 

tash kam me ta marr shpirtin, kam me të likuidu, kam me të mbyt”,me çka i 

pandehuri me veprimet e tij të dëmtuarit i ka shkaktuar, frikë, ankth dhe pasiguri 

për jetë. 

 

-Me çka ka kryer veprën penale, Kanosje nga neni 185 paragrafi 2 të Kodit Penal 

të Republikës së Kosovës. 

 

III.Me datë, kohë dhe vend si në dispozitivin I të aktakuzës, i pandehuri me dashje 

dhe me qëllim të dëmtimit të integritetit trupor të të dëmtuarit-babait të tij S.J., ka 

shkaktuar dhunë në familje duke përdorur dhunë psikologjike dhe forcën fizike në 

kundërshtim me nenin 2 nën paragrafin 1.2 pika 1.2.1-1.2.6 të Ligjit për Mbrojtje 

nga Dhuna në Familje, në atë mënyrë që: pasi që i dëmtuari nuk ka mundur të gjejë 

paratë sipas kërkesës së të pandehurit, fillimisht i bërtet, e shan dhe e fyen, e godet 

dy herë me shuplaka fytyrës dhe me një boks në gjoks, më pas e merr të dëmtuarin 

dhe me forcë e kap për krahë dhe duke e tërhequr zvarrë e dërgon deri në katin e 

tretë të shtëpisë ku e urdhëron të shtrihet në krevat duke e lidhur këmbë, duar e 

gojë me ngjitës, më pas e godet disa herë, ia fik dritën dhe e mbyll në dhomë dhe e 

godet disa herë me grushta në gjoks dhe në vesh, me ç’rast nga goditjet e një 

pasnjëshme i dëmtuari pëson lëndime të lehta trupore dhe kërkon ndihmë 

mjekësore në Spitalin e Përgjithshëm në Gjilan-Emërgjencë sipas raportit mjekësor 

..., të cilat sipas ekspertizës mjekoligjore konstatohen si dëmtime të lehta trupore. 

 

-Me çka ka kryer veprën penale, Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 3 

nënparagrafi 1 lidhur me paragrafin 1 nënparagrafin 4 të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës. 

 

IV.Me datë, kohë dhe vend si në dispozitivin I të kësaj aktakuze, i pandehuri me 

dashje dhe me qëllim të privimit të kundërligjshëm të lirisë ka mbajtur me dhunë të 

dëmtuarin-babain e tij S.J., i moshës së shtyer, në mënyrë të kundërligjshme të 

lidhur me ngjitës në ambientin brenda shtëpisë familjare, në atë mënyrë për shkak 



se i dëmtuari nuk kishte arritur ti siguronte paratë-600euro, fillimisht e godet me 

shuplaka fytyrës dhe me boks në gjoks, më pas e kap për krahë dhe me forcë e 

tërheq zvarrë deri në katin e tretë të shtëpisë, ku në njërën dhomë e urdhëron të 

shtrihet në krevat, më pas ia lidh duart me ngjitës, pastaj këmbët e më pas edhe 

gojën, dhe largohet nga dhoma duke ia fikur dritën dhe mbyll derën me çelës duke 

e lënë të vetmuar në katin e tretë të shtëpisë në errësirë, ku në çdo 20 min, e 

kontrollon disa herë dhe nuk e liron përkundër kërkesës së të dëmtuarit deri kur i 

dëmtuari arrin që me dhëmbë ta shqyej ngjitësin nga goja, pastaj e largon edhe 

ngjitësin nga duart dhe këmbët dhe arrin të ikë nga një dritare nga kati i dytë i 

shtëpisë duke rrezikuar edhe jetën, duke kaluar pengesa, duke ecur përmbi 

qeremide të shtëpisë, arrin që të largohet dhe rastin e lajmëron në polici, me çka i 

pandehuri me veprimet e tij të dëmtuarin e ka mbajtur të mbyllur, të lidhur dhe e ka 

privuar nga liria diku më tepër se dy orë, nga ora 19:45-22:00; 

 

-Me çka ka kryer veprën penale, Privim i kundërligjshëm i lirisë, nga neni 196 

paragrafi 2 nën paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

          Andaj gjykata duke u bazuar në dispozitat e nenit 4, 41, 42, 43, 45, KPRK-së  

si dhe nenit 365 dhe 451 të KPRK-së  e gjykon 

 

                                                  DËNIM ME BURG 

 

            I.Për veprën penale në dispozitivin I të këtij aktgjykimi me dënim me burg 

në kohëzgjatje  prej 2 (dy) muaj,  

 

           II.Për veprën penale në dispozitivin II të këtij aktgjykimi me dënim me burg 

në kohëzgjatje prej 2 (dy) muaj, 

 

          III.Për veprën penale në dispozitivin III të këtij aktgjykimi me dënim me 

burg në kohëzgjatje prej 3 (muaj) dhe 

 

           IV.Për veprën penale në dispozitivin IV të këtij aktgjykimi me dënim me 

burg në kohëzgjatje prej 6 (muaj) 

 

 

 

 

 

                                                  E GJYKON 

 



             ME DËNIMIN UNIK ME BURG në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, ku do të 

llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej 08.05.2018 deri në 

plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi. 

 

             I dëmtuari S.J. nga ... për realizimin e kërkesës pronësore – juridike është 

udhëzuar në kontestin civil. 

 

              I akuzuari detyrohet që në emër të paushallit të paguaj shumën prej 25 

euro dhe shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të kësaj 

gjykate në afat prej 15 ditëve me plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi. 

 

                                                   A r s y e t i m 

 

          Prokuroria Themelore në Gjilan, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit 

S.J. nga ..., për shkak të veprës penale Detyrim nga neni 195 paragrafi 2 nën 

paragrafi 4 të KPRK-së, Kërcënim nga neni 185 paragrafi 2 të KPRK-së, Lëndim i 

lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 3 nën paragrafi 1 në lidhje me paragrafin 1 nën 

paragrafin 4 të KPRK-së dhe veprës penale Privim i kundërligjshëm i lirisë nga 

neni 196 paragrafi 2 nën paragrafi 1 të KPRK-së. 

 

           Gjatë dëgjimit të parë të mbajtur me datë 07.06.2018, ku është lexuar 

aktakuza e Prokurorit të shtetit PP.nr.672/18 e datës 21.05.2017 dhe pas leximit të 

aktakuzës, i pandehuri S.J. ka deklaruar që e ka kuptuar aktakuzën dhe veprën 

penale e cila i vihet në barrë, duke shtuar që e pranon fajësinë për kryerjen e kësaj 

vepre penale. Në mbrojtjen e tij ka cekur që është e vërtetë që nga babai i tij i ka 

kërkuar 600 euro të cilat i janë nevojitur për të paguar avokatin për shkurorëzim, 

meqenëse babai nuk ia ka dhënë, i pandehuri është hidhëruar dhe nga nervoza i ka 

shkaktuar të gjitha katër veprat penale ashtu siç janë të cekura në aktakuzë. Së pari 

e ka detyruar që të kërkojë të hollat e pastaj e ka kërcënuar dhe mbyllur në dhomë 

në të cilin rast i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore, duke e mbyllur në shtëpi me 

duar të lidhura, këmbë dhe gojë të lidhur, dhe të gjitha këto i ka pranuar pa detyrim 

i vetëdijshëm që i ka kryer veprat penale të cekura. 

 

           Në dëgjimin e parë dhe publik gjyqtarja individuale ka marr aktvendim me 

të cilin e ka pranuar pranimin e fajësisë, pasi që  ka konstatuar që janë plotësuar të 

gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë. Gjyqtarja individuale ka konstatuar që i 

pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, që pranimi i 

fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare nga ana e të pandehurit, që pranimi i 

fajësisë bazohet në faktet lëndore të cilat aktakuza i përmban dhe që aktakuza nuk 

përmban asnjë të metë të qartë ligjore. 

          Gjykata analizoi faktet që gjenden në shkresat e lëndëve si dhe pranimin e 

fajësisë nga ana e të akuzuarit, dhe ka ardh në përfundim që i akuzuari S.J. ka kryer 



veprat penale Detyrim nga neni 195 paragrafi 2 nën paragrafi 4 të KPRK-së, 

Kërcënim nga neni 185 paragrafi 2 të KPRK-së, Lëndim i lehtë trupor nga neni 

188 paragrafi 3 nën paragrafi 1 në lidhje me paragrafin 1 nën paragrafin 4 të 

KPRK-së dhe veprës penale Privim i kundërligjshëm i lirisë nga neni 196 paragrafi 

2 nën paragrafi 1 të KPRK-së. 

 

            Në bazë të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së gjatë shqiptimit të dënimit ndaj të 

pandehurit gjyqtarja individuale ka marr parasysh të gjitha rrethanat që ndikojnë në 

llojin dhe lartësinë e dënimit. Si rrethanë lehtësuese gjykata për të pandehurin ka 

marr që është baba i tre fëmijëve, që e ka pranuar fajësinë, që është i papunë, që 

është i gjendjes së varfër ekonomike, me premtimin që në të ardhmen nuk do të 

shkaktoj dhunë ndaj prindit të tij. Nga rrethanat rënduese gjykata vërtetoi që i 

pandehuri shumë herë ka kryer vepra penale për çka është gjykuar me formë të 

prerë. 

            Në bazë të vërtetimit të gjykatës edhe ky dënim i shqiptuar ndaj të 

pandehurit S.J. paraqet dënim të drejtë konform me peshën e veprave penale dhe 

shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. Gjykata konstatoi që edhe me këtë dënim 

mund të arrihet qëllimi i dënimit me nenin 41 të KPRK-së që në të ardhmen i 

pandehuri  mos të kryej tjera vepra penale, të parandaloj  personat tjerë të kryejnë 

vepra penale dhe të paraqes gjykimin shoqëror për veprën penale, të rris moralin 

dhe të fuqizoj obligimin për të respektuar ligjin. 

 

   Nga të cekurat e mësipërme është vendosur si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

  

                           GJYKATA THEMELORE NË GJILAN  

                                   Departamneti i përgjithshëm 

                                 P.nr.443/18 me datë 07.06.2018 

 

 

Sekretarja juridike,                                               Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

Verica Gavriloviq                                                    Snezhana Mihajlloviq 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës                      

së Apelit në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, në  afat prej 15 ditësh nga 

dita e pranimit të njëjtit. Ankesa dorëzohet në dy kopje përmes kësaj gjykate. 

 

Përktheu: 

Ardijana Aliu 

 

 


