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Numri i lëndës: 2020:031149 

Datë: 21.01.2020 

Numri i dokumentit:     00865489 

P.nr.746/2019 
 

          NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Penal, 
përmes gjyqtarit të vetëm gjykues, Sabedin Mushica, me pjesëmarrjen e sekretares juridike 
Igballe Azemi, në çështjen penale kundër të akuzuarit J.S, nga fshati ..., Komuna e Parteshit, 
për  shkak të veprës penale, dhunë në familje nga neni 248 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 3 
nën paragrafi 3.2 të KPRK-ës, duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 
Gjilan, me numër PP.II.nr.998/2019, të datës 10.07.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar 
dhe jo publik me datë 18.12.2019, i shpallur me datë 20.12.2019, ndërsa i përpiluar me datë 
21.01.2020, mori këtë: 
 
 

AKTGJYKIM 
 
I akuzuari J.S, nga babai S..., nëna P..., e lindur B.., i lindur më datë ..., në fshatin ..., Komuna e 
Parteshit, ku edhe jeton, i martuar, babë i dy fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, i papunë, 
i gjendjes së varfër ekonomike, serb, shtetas i Republikës së Kosovës dhe Serbisë. 
 

    ËSHTË FAJTOR 
        
Sepse me datë 28.06.2019, rreth orës 10:30 minuta, në fshatin ..., Komuna e Parteshit, në 
shtëpinë familjare, i akuzuari nën ndikimin e alkoolit me 3.06% promilë, me qëllim të ushtrimit 
të pushtetit dhe kontrollit tek të dëmtuarat-bashkëjetuesja e tij B.N dhe vajza e tij e mitur A..., 
ka shkaktuar dhunë në familje, në kundërshtim me nenin 2 nën paragrafi 2 pika 1.2.1-1.2.6 të 
Ligjit për Dhunë në Familje, ashtu që shpeshherë ndaj të dëmtuarës B...dhe fëmijëve ka 
përdorur dhunë psikologjike dhe forcën fizike duke keqtrajtuar fizikisht herë pas here, ka 
shkaktuar dhunë psikologjike duke nxit frikë nëpërmjet fjalëve apo gjesteve frikësuese, i ka 
humbur vetëbesimin dhe e ka bërë të ndihet i padobishëm nga presioni dhe qortimet e 
vazhdueshme, i ka cenuar dinjitetin duke i bërtitur vazhdimisht, ashtu që me datë 28.06.2019, 
rreth orës 10:30 minuta, pa ndonjë arsye sapo kthehet në shtëpi, nën ndikimin e alkoolit, fillon 
të shajë dhe bërtas pa ndonjë arsye dhe kërcënon me fjalë se do ti vrasë të gjithë e më pas edhe 
veten, e më pastaj gjithnjë duke bërtitur e ofenduar, kërkon fëmijët, hyn në dhomën e të 
miturës A.. së cilës pa ndonjë arsye fillon ti bërtasë dhe ta frikësojë me fjalë, e cila nga frika ik 
tek nëna e saj në bodrum, mirëpo i akuzuari i shkon pas dhe e godet me të dy duart në dy anët e 
fytyrës tek veshët, e kap një thikë në dorë dhe i frikëson me fjalë se do ti presë të gjithë, mirëpo 
e dëmtuara B... e kap në dorën ku e kishte thikën dhe e shtyn, por i akuzuari e sulmon fizikisht 
me dorë dhe të dëmtuarën B...në pjesën e djathë të fytyrës  tek syri, e që si pasojë e veprimeve 
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të tij, tek të dëmtuarat pos që ka cenuar rëndë dinjitetin e tyre, ka shkaktuar edhe frikë, 
dhembje, mundim dhe shqetësim të madh emocional 

-Me çka ka kryer veprën penale, dhunë në familje nga neni 248 paragrafi 1 lidhur me 
paragrafin 3, nën paragrafi  3.2 të KPRK-ës. 
 
Andaj, gjykata, në bazë të dispozitës së lartcekur ligjore dhe neneve 4, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 
69, 70, 71 dhe 72 të KPRK-ës, lidhur me nenin 248 dhe 365 të KPPRK-ës, të akuzuarin e 
lartcekur: 
 

E GJYKON 

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve dhe me dënim me gjobë në shumë 
prej 200€(dyqind)Euro, të cilat dënime nuk do të ekzekutohen nëse i akuzuari në periudhën e 
verifikimit prej 1 (një) viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 
                                                        
Detyrohet i akuzuari që ta paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 30€(tridhjetë) euro dhe 
shumën prej 30€(tridhjetë) euro, në emër të kompensimin e viktimave të krimit,  në afat prej 15 
dite, pasi që ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, nën kërcënim të përmbarimit të 
dhunshëm. 
 

A r s y e t i m 
 

1.Rrjedha e çështjes 
 
Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me datë 11.07.2019, ka 
dorëzuar  aktakuzën me numër PP.II.nr.998/2019 të datës 10.07.2019, kundër të akuzuarit J.S, 
nga fshati ..., Komuna e Parteshit, për shkak të veprës penale, dhunë në familje nga neni 248  
paragrafi 1 lidhur me paragrafin 3 nën paragrafi 3.2 të KPRK-ës.  

Gjykata ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar në të cilën kanë prezantuar prokurorja e 
shtetit Leonora Kadriu, e dëmtuara B.N1 dhe i akuzuari J.S dhe e, në të cilën seancë, pas 
leximit të aktakuzës nga ana e prokurores, i akuzuari 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 për të cilën akuzohet.  

2.Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

Gjykata, pas dëgjimit të palëve dhe në pajtim me nenin  248, paragrafi 1, nën paragrafi 1.1, 1.2, 
1.3 dhe 1.4 të KPP-ës, ka marrë aktvendim me të cilin e ka pranuar pranimin e fajësisë ndaj të 
akuzuarit të lartcekur për veprën penale si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, ngase ka 
konstatuar se janë plotësuar gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë. Në këtë aspekt gjykata ka 
konstatuar se i akuzuari e ka kuptuar drejtë natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se 
pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht, se i akuzuari nuk ka qenë i detyruar ose e shtrënguar 
në asnjë mënyrë që të pranonte fajësinë, se pranimi i fajësisë mbështet në faktet e çështjes të 
cilat i përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban ndonjë shkelje ligjore e as gabime 
faktike. 

 

                                                
1Nuk i është bashkangjitur ndjekjes penale dhe se ka deklaruar se kërkesë pasurore juridike nuk do të paraqet. 
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3.Gjendja faktike e vërtetuar 
 
Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: se i akuzuari J.S, ka kryer 
veprën penale, dhunë në familje nga neni 248 paragrafi1 lidhur me paragrafin 3, pikat 3.1 dhe 
3.2 të KPRK-ës, në kohën vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv 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 dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 6 
muajve dhe me dënim me gjobë në shumë prej 200€, të cilat dënime nuk do të ekzekutohen 
nëse i akuzuari në periudhën verifikuese prej 1(një) viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, 
është dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës penale dhe përgjegjësinë penale të 
kryesit.  
 
5.Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e përgjegjësisë 
penale të akuzuarit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar. 
 
Sipas bindjes së gjykatës, me këtë dënim mund të arrihen qëllimet e dënimit në kuptim të nenit 
38 të KPRK-ës, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit 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 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 rrethanë posaçërisht lehtësuese për të akuzuarin gjykata ka marrë faktin 
se i njëjti ka pranuar fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë, se i njëjti është penduar 
dhe ka shfaqur keqardhje për veprimet e tij, faktin se i njëjti ka premtuar që në të ardhmen nuk 
do të kryej vepra të tilla dhe as vepra të tjera penale, po ashtu gjykata ka marrë parasysh edhe 
rrethanat personale dhe karakterin e të akuzuarit ku nga shkresat e lëndës shihet se për të 
akuzuarin është hera e parë që i njëjti bie ndesh ligjin, e dëmtuara e ka njoftuar gjykatën se prej 
rastit të fundit bashkëshorti i saj asnjëherë nuk ka bërë probleme në familje, ndërsa si rrethanë 
si rrethanë rënduese gjykata mori parasysh faktin se me veprimet e të akuzuarit tek e dëmtuara 
është shkaktuar frikë dhe mundim andaj edhe mbi të lartcekurat gjykata konsideron dënimi i 
shqiptuar ndaj të akuzuarit të lartcekur duke i marrë parasysh rrethanat e përmendura si më 
lartë është dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e 
përgjegjësisë së të akuzuarit. 
 
6.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 
 
Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të akuzuarit, 
gjykata, duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-ës, ka vendosur që të akuzuarin ta 
obligojë ti paguajë shpenzimet procedurale sipas përllogaritjes përfundimtare nga ana e 
gjykatës,  paushallin gjyqësor në shumë prej 30€ dhe shumën prej 30€, për kompensimin e 
viktimave të krimit, në afat prej 15 ditëve pas ditës pasuese të plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi, 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 
P.nr.746/2019  

Me datë: 21.01.2020 
 Sekretarja juridike,          Gjyqtari i vetëm gjykues, 
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    Igballe Azemi                Sabedin Mushica 

 

 

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 Themelore. 
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