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Numri i dokumentit:     00429302 

                            P.nr.600/2019  

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm 

gjykues Rilind Sermaxhaj, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Eronita Llapashtica, në çështjen 

penale kundër të pandehurit M.H. nga .... , për shkak të veprës penale dhunë në familje nga 

neni 248 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 3, nënparagrafi 3.1 dhe 3.2 të KPRK-ës, të cilin sipas 

autorizimi e mbron avokati .... , nga Gjilani, duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Gjilan- Departamenti i Përgjitshëm me numër PP.II.nr.983/19, të datës 

15.07.2019, pas mbajtjes së shqyrtimi fillestar dhe jopublik me datën 19.02.2019, me datën 

22.07.2019, mori dhe shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri M.H. , nga babai .... dhe nëna .... , e lindur .... , i lindur me .... , në .... , me 

vendbanimi në .... , me profesion magjistër i shkencave të elektro komunikacionit, i punësuar 

.... , në Gjilan, i martuar, baba i katër fëmijëve,  i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës,  

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse me datë 29.06.2019, rreth orës 23:50 minuta,  në .... , në banesën familjare, i pandehuri 

M.H. , me qëllim të ushtrimit të pushtetit, të kontrollit, tek e dëmtuara T.H. , ka shkaktuar 

dhunë në familje, përmes keqtrajtimit fizik dhe psikologjik, në kundërshtim me nenin 2, 

nënparagrafi 2, pika 1.2.1-1.2.6, të ligjit për dhunë në familje, ashtu që në mënyrë sistematike, 

ka ushtruar dhunë psikologjike dhe forcën fizike ndaj bashkëshortes T.H. , të cilën në 

vazhdimësi e keqtrajton fizikisht duke e goditur shpesh herë në prezencë të fëmijëve dhe 

anëtarëve të tjerë të familjes, ka ushtruar dhunë psikologjike duke ia cënuar dinjitetin me anë të 

thirrjes me emra ofendues dhe përulës nga ana morale, ka nxitë frikë nëpërmjet fjalëve dhe 

gjesteve frikësuese në drejtim të saj dhe familjarëve, e ka bërë të ndier e padobishme nga 

presioni për sjelljet e saja, ia ka humbur vetëbesimin duke kontrolluar lëvizjet dhe kontaktet e 

saja bile edhe në familje të ngushtë, siq vepron edhe me datë 29.06.2019, rreth orës 23:35 

minuta, ku pse kinse janë vonuar e dëmtuara me vajzat ....  në festën e ditëlindjes së vllaut të 

saj, bëhet agresiv pa ndonjë arsye, fillon tu telefonojë pa ndërprerë, përmes të sharave, të 
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bërtetiturave dhe ofendimeve u kërkon të kthehen shpejtë në shtëpi dhe tia sjellin vajzën .... , 

për çka edhe detyrohen të kthehen duke gjetur pretekst para familjarëve djalin, mirëpo sapo 

hynë në banesë i pandehuri tejet agresiv, fillon ti ofendojë me fjalët “lavire”, k...a”, etj., duke 

urdhërur të largohen nga banesa ndërsa të dëmtuarën ....  e shtrëngon fort për krah duke ia 

dredhuar duart dhe e godet në faqe me dorë, tenton me forcë vajzën e vogël ....  ta tërheq nga 

.... , me çrast e mitura pëson një traumë që për pasojë përplaset në tokë duke bërtitur dhe kapur 

flokët e saja, mirëpo të pandehurin as kjo nuk i bënë përshtypje dhe teksa e dëmtuara ....  i 

ofrohet vajzës, e sulmun edhe atë fizikisht në fytyrë dhe krah m çrast ndërhyn djali ....  për ta 

penguar në një moment arrin ta largojë, mirëpo i pandehuri ishte tejet agresvi dhe i dhunshum 

saqë fqinjët dëgjojnë të bërtiturat dhe raportojnë rastin në polici, me çrast i pandehuri me 

veprimet e tija pos që ka cënuar rëndë dinjitetin e të dëmtuarave, ka shkaktuar frikë dhe 

shqetësim të madh emocional.  

 

 -Me çka ka kryer dhunë në familje nga neni 248 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 3 

nënparagrafi 3.1 dhe 3.2 të KPRK-ës   

 

 Andaj, në bazë të neneve 4,38,39,40,42,43,44,69,70,71 dhe 72 të KPRK-ës dhe neneve 248 

dhe 365 të KPP-ës të pandehurit i shqiptohet: 
 

DËNIM ME GJOBË DHE DËNIM ME BURGIM   
 

Ashtu që të pandehurit M.H. , për veprën penale si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, i 

shqiptohet dënim me gjobë në shumë prej 200 € (dyqind euro) dhe dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) ditëve, i cili dënim në bazë të nenit 44 të KPRK-ës dhe me 

pëlqimin  e të pandehurit do të zëvëndësohet në dënim me gjobë në shumë prej 1,000 € 

(njëmijë euro). 
 

Meqenëse të pandehurit i janë shqiptuar dy dënime me gjobë dhe atë në shumë prej 200 € 

(dyqind euro) dhe 1,000 € (njëmijë euro), gjykata të njejtit i shqipton dënim me gjobë në 

shumë të përgjithshme prej 1200 € (njëmijedyqind euro), të cilën i pandehuri obligohet ta 

paguajë në 3 (tri) këste të barabarta, brenda afatit prej 3 (tre) muajve pasi që ky aktgjykim të 

merr formën e prerë. 

 

Nëse i pandehurit nuk dëshiron ose nuk mundet ta paguajë dënimin me gjobë në shumë prej 

200 € (dyqindeuro) atëherë dënimi me gjobë do ti zëvëndësohet në dënim me burgim në atë 

mënyrë që për çdo 20 € (njëzet euro) do të caktohet një ditë burgim ndërsa nëse i pandehuri 

nuk dëshiron ose nuk mundet të paguajë dënimin e zëvëndësuar me gjobë në shumë prej 1000 

€ (njëmijë euro), atëherë ai do të vuaj dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) 

ditëve. 

 

Në bazë të nenit 79 të KPRK-ës të pandehurit M.H. , koha e kaluar nën masën e paraburgimit 

dhe atë nga data 30.06.2019 deri me datë 19.07.2019, do ti llogaritete në dënimin e shqiptuar  

unik me gjobë. 

 

REFUZOHET propozimi që të pandehurit të lartcekur ti shqiptohet dënimi plotësues ndalimi i 

ushtrimit  funskioneve në administratën publike ose në shërbim publik. 
 

Obligohet i pandehuri i lartcekur, që të paguajë shpenzimet procedurale sipas përllogaritjes 

përfundimtare të kësaj gjykate si dhe paushallin gjyqësor në shumë prej nga 30 € (tridhjetë 

euro), të gjitha këto në afat prej 15 ditëve, nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë, 

nën kërcënimin e përmabrimit të dhunshëm. 
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ARSYETIM 

 

1.Rrjedha e çështjes 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me datë 15.07.2019, ka ngritur 

aktakuzën PP.II.nr.983/2019, kundër të pandehurit M.H.  nga .... , për shkak të veprës penale 

dhunë në familje nga neni 248 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 3, nënparagrafi 3.1 dhe 3.2 të 

KPRK-ës. 

 

Më datë 19.07.2019, në këtë gjykatë është mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar në të cilën ishin 

prezent prokurori shtetit, të dëmtuarat .... dhe .... , mbrojtësi i viktimave pranë ZMNV në 

Gjilan, Gani Leci, i pandehuri M.H.  dhe mbrojtësi i tij me autorizim avokati .... , ku pas 

përmirësimit dhe leximit të dispozitivit të aktit kauzues nga ana e prokurorit të shtetit, i 

pandehuri i lartcekur ka deklaruar se e ka kuptuar në tërësi aktakuzën dhe veprën penale për të 

cilën akuzohet  dhe se e pranon fajësinë për kryerjen e veprës penale e cila i vihet në barrë, me 

ç ‘rast gjykata pas dëgjimit të palëve dhe në  bazë të nenit 248 paragrafi 1 të KPRK-ës, ka 

marrë aktvendim me të cilin ka pranuar fajësinë nga ana e të pandehurit. 

 

2.Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

 

Gjykata në seancën e shqyrtimit fillestar në të cilin kanë qenë prezente palët e lartcekura, pas 

dëgjimit të palëve ka marrë aktvendim me të cilin ka pranuar fajësinë e të pandehurit për 

veprën penale për të cilën akuzohet ngase ka konstatuar se janë plotësuar gjitha kushtet ligjore 

për një gjë të tillë si në kuptim të nenit 248 paragrafi 1 të KPP-së dhe se pranimi i fajësisë nga 

ana e të pandehurit nuk është kundërshtuar nga ana e palëve prezente. Në këtë aspekt gjykata 

ka konstatuar se i pandehuri e ka kuptuar drejtë natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se 

pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga ana e të pandehurit pas konsultimeve me 

mbrojtësin e tij me autorizim, se i pandehuri nuk ka qenë i detyruar ose i shtrënguar në asnjë 

mënyrë që të pranojë fajësinë, se pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes të cilat i 

përmbanë aktakuza ngase ky pranim gjen mbështetje edhe në provat e paraqitura si në aktin 

akuzues si në deklaratën e të pandehurit të dhënë prokurori por mbi të gjitha në deklarimin e të 

pandehurit në seancën e shqyrtimit fillestar ku i njejti kishte deklaruar se është e vërtetë se 

kohëve të fundit përkatësisht këto dy vitet e fundit i njejti ka qenë i ngarkuar psiqikisht dhe se 

nga veprimet e tija të dëmtuarat kanë pësuar dhunë psiqike dhe se po ashtu i njejti e pranon 

fajësinë edhe për veprimet e datës 29.06.2019, të përshkruara si në aktin akuzues dhe se gjitha 

këto i ka bërë ngase ka menduar se mund tia marrin familjen dhe se është ndier i përjashtuar, 

ky deklarim gjen mbështetje edhe në provat e tjera si deklarata e të dëmtuarës T.H. dhe L.H.  si 

dhe shkresat e tjera të bashkangjitura në aktin akuzues poashtu gjykata gjeti se aktakuza nuk 

përmbanë asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike, i pandehuri M.H. , ka 

kryer veprën penale dhunë në familje nga neni 248 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 3, 
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nënparagrafi 3.1 dhe 3.2 të KPRK-ës, në kohën, në vendin dhe mënyrën e përshkruar si në 

diapozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

 

4.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 
 

Gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit ka vlerësuar se i pandehuri M.H.  duhet të shpallet 

fajtor dhe për veprën penale e cila i vihet në barrë ti shqiptojë dënim me gjobë në shumë prej 

200 € (dyqind eurove) dhe dënim me burgim në kohëzgjatje prej nga 90 (nëntëdhjetë) ditëve, i 

cili dënim me pëlqimin e të pandehurit dhe në kuptim të nenit 44 të KPRK-ës të i mundësohet 

që dënimi i shqiptuar me burgim, ti zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë prej 1000 € 

(njëmijë euro), ngase ky dënim do të jetë i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe 

përgjegjësinë penale të kryesve, gjithashtu gjykata me rastin e matjes së dënimit ka marrë për 

bazë edhe rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit duke u bazuar në nenet 69, 

70,71 dhe 72 të KPRK-së, ashtu që në rastin konkret gjykata mori parasysh shkallën e 

përgjegjësisë penale të kryesit e cila përfshin  faktin se i njejti ka qenë i përgjegjshëm në 

momentin e kryerjes së veprës penale, po ashtu motivin e kryerjes së kësaj vepre penale  ku 

sipas deklarimit të të pandehurit i njejti këtë vepër e ka kryer për faktin se kohëve të fundit 

përkatësisht në 2 vitet e fundit i njejti është ndier i përjashtuar nga familja gjithashtu me rastin 

e matjes së dënimin gjykata mori parasysh edhe rrethanat në të cilat është kryer vepra penale 

ku nga shkresat e lëndës shihet se i pandehuri këtë vepër e ka kryer në banesën familjare edhe 

atë në prezenc edhe të fëmijëve tij ndërsa si rrethanë posaqërishtë lehtësuese ka marrë faktin se 

i pandehuri ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet në një fazë të hershme 

të procedurës penale, pranimi fajësisë ky i cili gjen mbështetje edhe në provat e paraqitura si në 

aktin akuzues si në deklaratën e të pandehurit të dhënë prokurori, në deklarimin e të pandehurit 

në seancën e shqyrtimit fillestar dhe se këtë pranim e ka bërë në mënyrë vullnetare pas 

konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij me autorizim, pa qenë i shtyer nga askush dhe 

atë pas njoftimeve lidhur me pasoja dhe benefitet mbi pranimin e fajësisë, i njejti është penduar 

dhe ka shfaqur keqardhje për veprimet e tija të cilën gjykata e konsideroi si pendim real duke 

kërkuar falje për këto veprime dhe duke iu kërkuar falje të dëmtuarave si dhe njëkohësisht 

duke premtuar që në të ardhmen nuk do të përsëris vepra të tilla e as vepra të tjera penale,  po 

ashtu gjykata mori parasysh edhe rrethanat personale, karakteristikat si dhe sjelljen e 

mëparshme të të pandehurit ku nga shkresat e lëndës shihet se për të pandehurin është hera e 

parë që i njejti bie i njejti më herët ka pasur sjellje korrekte dhe se i njejti asnjëherë nuk ka 

qenë i gjykuar me aktgjykim të formës së prerë qoftë për vepra të tilla penale apo edhe vepra të 

tjera penale ndërsa me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit  gjykata mori parasysh 

edhe gjendjen e konomike të të pandehurit ku sipas deklarimit të tij por edhe nga shkresat e 

lëndës shihet se i pandehuri është i  gjendjes së mesme ekonomike, është i punësuar .... , në .... , 

gjeneron të ardhuara financiare dhe si rrjedhojë me këtë dënim të pandehurit nuk i cënohet 

mirëqenia ekonomike e tij por as e familjes së tij ndërsa si rrethanë rënduese gjykata mori 

parasysh shkallën e lartë  të dashjes nga ana e të pandehurit i cili  për faktin se të dëmtuarat 

T.H.  dhe L.H.  ishin vonuar në festën e ditëlindjes së vëllai të saj, i pandehuri bëhet agresiv, 

fillon ti telefonojë pa ndërprerë dhe kur të dëmtuarat arrin në banesë i pandehuri tejet agresiv 

fillon ti ofendojë me fjalët “lavire, k...va”, duke i urdhëruar të largohen nga banesa ndërsa të 

dëmtuarën ....  e shtëngon fort për krah duke i dredhuar duart dhe e godet në faqe me dorë dhe 

më pas të dëmtuarën .... e sulmon fizikisht në fytyrë dhe krah, rrethana këto të mjaftueshme që 

tregojnë se i pandehuri me vetëdije të plotë dhe me dashje ka ndërrmarë veprimet për të cilat 

akuzohet po ashtu si rrethanë rënduese gjykata mori parasysh edhe faktin se në rastin konkret 
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vepra penale përfshin disa viktima përkatësisht të dëmtuarat T.H. dhe L.H. dhe se viktimat e 

veprës penale këtu të dëmtuarat kanë qenë viktima të ndjeshme andaj duke i marrë parasysh 

rrethanat e lartcekura gjykata konsideron se me dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit nga neni 39 të KPRK-së, i cili konsiston në 

parandalimin e të pandehurit nga kryerja e veprave penale dhe rehabilitimin e tij, parandalimin 

e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale, shprehja e gjykimit shoqëror për veprën 

penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

5.Llogaritja e paraburgimit në dënimin e shqiptuar 

 

Duke pasur parasysh se i pandehuri M.H. ka qëndruar nën masën e paraburgimit dhe atë nga 

data 30.06.2019 deri me datë 19.07.2019, gjykata në kuptim të nenit 79 të KPRK-ës, kohën e 

kaluar nën masën paraburgimit të pandehurit do tia llogarit në dënimin e shqiptuar me gjobë. 

 

6.Vendimi për refuzimin e shqiptimit të dënimit plotësues 

 

Sa i përket shqiptimit të dënimit plotësues gjykata konsideroi se në rastin konkret nuk 

plotësohen kushtet ligjore për shqiptimin e dënimin plotësues përkatësisht ndalimin e ushtrimit 

të funksioneve në administratën publike ose shërbimin publik nga neni 62 të KPRK-ës ngase 

parasëgjithash për tu shqiptuar ky dënim duhet të përmbushen kushtet e përgjithshme dhe atë 

1) që i pandehuri ta ketë shpërdorur funksionin apo detyrën e caktuar, 2) që ky shpërdorim të 

jetë paraparë në ligj si vepër penale dhe 3) që për këtë vepër penale gjykata të ketë shqiptuar 

dënim me burgim, çka rezulton se baza e përgjithshme për shqiptimin e një dënimi të tillë ka të 

bëjë me detyrën zyrtare e jo si në rastin konkret ku i pandehuri i lartcekur është shpallur fajtor 

për vepër penale të dhunë në familje nga neni 248 të KPRK-ës, për të cilën gjë prokurori i 

shtetit në kuptim të nenit 62 paragrafi 4 të KPRK-ës ka bërë propozim që pikërisht meqenëse 

kemi të bëjmë me dhunë në familje të shqiptohet edhe dënimi plotësues siq parashihet në nenin 

62 paragrafi 4 i KPRK-ës mirëpo gjykata nuk e aprovoi një propozim të tillë për faktin se në 

rastin konkret së pari nuk kemi të bëjmë me person i cili ushtron funksion në kuadër të 

administratës publike por as edhe në shërbim publik ngase pozita e ....  nuk rregullohet me 

ligjin nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksonimin e Administratës Shtetërore dhe 

Agjencive të Pavarura çka rrjedhimisht nënkupton se kjo pozitë nuk bënë pjesë në kuadër të 

funksioneve të administratës shtetërore e as shërbimeve publike gjithashtu duke pasur parasysh 

se kjo pozitë nuk rregullohet as me ligjin nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së 

Kosovës përkatësisht nenit 4 të po të njejtit ligj sipas të cilit në mënyrë shprehimore thuhet se 

kategoritë e punonjësve publik të cilët nuk janë pjesë e shërbimit civil janë stafi mësimor i 

sistemit arsimor, stafi mjekësor i sistemit shëndetësor.....”, nënkupton se pozita e ....  nuk bënë 

pjesë as në kuadër të shërbimit civil andaj duke u bazuar në lartcekurat si dhe faktin se i 

pandehuri ushtron profesionin e ....  dhe se pozita e tij  nuk bënë pjesë në kuadër të funksioneve 

në administratën shtetërore e as publike por se nuk bënë pjesë as në shërbimin civil, gjykata 

erdhi në përfundim se në rastin konkret nuk plotësohen kushtet ligjore për shqiptimin e dënimit 

plotësues nga neni 62 paragrafi 4 të KPRK-ës përkatësisht nuk plotësohen kushtet ligjore për 

shqiptimin e dënimit plotësues ndalimin e ushtrimit të funksioneve në administratën publike 

ose shërbimin publik. 

 

7. Vendimi lidhur më kërkesën pasurore juridike 

 

Sa i përket kërkesës pasurore juridike, gjykata nuk vendosi lidhur me të ngase të dëmtuarat 

T.H.  dhe L.H. , në seancën e shqyrtimit fillestar kanë deklaruar se nuk i bashkangjiten ndjekjes 

penale dhe nuk parashtrojnë kërkesë pasurore jurikde. 
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8.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

 

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

gjykata duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-ës, ka vendosur që të pandehurit ti 

detyrojë që të paguajë shpenzimet procedurale sipas përllogaritjes përfundimtare të gjykatës si 

dhe paushallin gjyqësor në shumë prej 30 € (tridhjetë euro), të gjitha këto në afat prej 15 ditë 

pasi që ky aktgjykim të merr formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

Andaj duke u bazuar në të lartcekura gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr. 600/2019, me datë  22.07.2019 

 

 

 

Zyrtarja Ligjore                                 Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Eronita Llapashtica                   Rilind Sermaxhaj 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme i paraqitet kësaj gjykate. 
 

 

 

 

 

 


