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Numri i lëndës: 2020:160788 

Datë: 24.12.2020 

Numri i dokumentit:     01370951 

 

P. nr.967/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE GJILAN- Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin e 

çështjes Behar Ymeri, me procesmbajtsen Donjeta Zenuni, në çështjen penale ndaj të akuzuarit 

R.M.,  me vendbanim ne Gjilan rr.”...” nr. , me mbrojtësin av. Bardhosh Dalipi sipas detyrës 

zyrtare, për shkak të veprës  penale, Dhunë në familje nga neni 248 paragrafi 3 nën paragrafi 

3.1 dhe 3.2 të KPRK-s, i akuzuari  sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore, në Gjilan 

PP.II.nr.1997/2020, të datës 30.11.2020, të cilën e përfaqëson prokurori i shtetit Shefik 

Memeti, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar më datë, 15.12.2020, mori dhe shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K IM 

 

I pandehuri R. M., nga i ati R. dhe e ëma Q., e lindur B., i lindur më datë ..., i lindur në Gjilan, 

me numër identifikues: ...., ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë, i martuar-baba i 2 (dy) 

fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i dënuar 

për një vepër penale ndërsa nuk udhëhiqet procedurë tjetër penale: 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse më datë 18.11.2020 rreth orës 05:15 minuta në mëngjes, në Gjilan ne rr ”....” në shtëpinë 

e tij i pandehuri me qëllim të ushtrimit të pushtetit dhe kontrollit, cënimit të dinjitetit tek e 

dëmtuara-bashkëshortja e tij V.M., në vazhdimësi ka ushtruar dhunë në familje, në 

kundërshtim me nenin 2 nën paragrafi 2 të Ligjit për dhunë në familje, në ate mënyrë që tek e 

dëmtuara në vazhdimësi ushtron dhunë psikologjike përmes sjelljeve dhe veprimeve të tij, nxit 

frikë duke e kanosur me fjalë të ndryshme në drejtim të jeteës së saj dhe familjareëve të saj, 

shfaq agresitivitet duke bërtirur në shtëpi pa ndonjë arsye, e bën të ndihet e pavlerë duke e 

sharë me nënë e familje dhe duke posdhtëruar përmes fyerjes me emra përulës “ku...vë, rr...pi” 

siq vepron edhe me datë 18.11.202 në ora 05:15, kur vetëm pse e dëmtuara e pyet se ku po 

shkonte aq herët, i pandehuri revoltohet, i bërtet, e ofendon, e shan, e kanos me fjalë “ oj 

ku...ve ta q.. nanën e krejt familjen, shko... me tjerë, ka met gri, hupum nga shpija, dilum prej 

shpisë, kur kthena mos të gjejë në shpi etj” dhe kur e dëmtuara refuzon të dalë nga shtëpia, i 

pandehuri e kap për krahu dhe e tërheq ta nxjerr jashtë me pizhame, duke krijuar një ambient të 

tensionuar familjar, meqe rast i pandehuri me veprimet e tij pos që ka cenuar rëndë identitetin e 

të dëmtuares, ka shkaktuar dhembje, frikë dhe shqetësim të madh emocional tek e njejta.  

 

Me çka ka kryer veprën penale, Dhunë në familje nga neni 248 paragrafi 3 nen. paragrafi 3.1 

dhe 3.2 të KPRK-s. 
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Andaj,  gjykata në bazë të dispozitës së lartëcekur ligjore dhe neneve: 4, 38, 42, 43, 44, 69, 70, 

71 dhe 72, të KPRK-s, si dhe nenit 365, të Kodit të Procedures Penale (KPP) të pandehurin, 

 

E  GJ Y K O N 

 

I. Të akuzuarin R. M., i shqiptohet dënimi kumulativ me gjobë në shumë prej 300 (treqind) 

euro, të cilin do t’a paguajë në afat prej 30 ditë pasi që aktgjykimi të bëhet i formës së prerë,  

dhe dënim me burgim në kohëzgjatje prej 100 (njëqind) ditë i cili do të ekzekutohet pasi që 

aktgjykimi të merr formën e prerë. 

II.Në bazë të nenit 44 të KPRK-s dhe me pëlqimin të pandehurit R. M., dënimi me 100 ditë 

burg do të ZËVNDËSOHET me denim me gjobë në shumë prej 1000 (njëmijë) euro. 

III. I pandehuri R. M. do të paguajë në total shumën prej 1300 (njëmijë e treqind) euro, pas 

plotfuqishmërise së këtij aktgjykimi. 

IV. Në bazë të nenit 79 të KPRK-s, koha e kaluar në paraburgim nga data 18.11.2020 deri më 

datë 15.12.2020 do t’i llogaritet në denimin e shqiptuar. 

V. Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

VI. Obligohet i akuzuari që të paguaj taksën për Kompensimin e Viktimave të krimit në 

shumën prej 30.00 euro, afat prej 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

VII. Obligohet i pandehuri që të paguajë shpenzimet e procedurës penale si dhe paushallin 

gjyqësor në shumë prej 30.00 (tridhjetë) euro, në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmëris së 

këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

A R S Y E T I M 

 

1. Rrjedha e qështjes dhe fjala përfundimtare e palëve: 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithëshëm, më datë  30.11.2020  ka 

ngritur aktakuzën PP.II.nr.1997/2020, kundër të akuzuarit R. M., për shkak të veprës penale, 

Dhunë në familje nga neni 248 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 dhe 3.2 te KPRK-s.  

Në shyrtimin fillestar dhe publik të datë 15.12.2020, prezent ishin Prokurori i shtetit Shefik 

Mehmeti dhe i pandehuri R.M. me mbrojtësin av. Bardhosh Dalipi, në të cilën seancë pas 

leximit të aktakuzës, nga prokurori i shteti, i akuzuari R. M., ka deklaruar se e ka kuptuar në 

tërësi aktakuzën e ngritur ndaj tij dhe se e  pranon fajësin për vepren penale që i vihet në barrë. 

 

2. Vlersimi i pranimit të fajësisë: 

Në shqyrtimin fillestar dhe publik, gjyqtari i vetëm gjykues pas dëgjimit të prokurorit të shtetit 

dhe mbrojtësit, ka marrë aktvendim më të cilin ka pranuar fajësinë e të pandehurit R. M., për 

kryerjen e veprës penale sipas aktakauzës për të cilën akuzohet, ngase ka konstatuar se janë 

plotësuar kushtet ligjore për një gjë të tillë. Në këte aspekt gjyqtari i vetëm gjykues ka 

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

pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht, se i pandehuri nuk ka qenë as i shtrënguar në asnjë 

mënyrë që të pranoj fajësinë, se pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e qështjes të cilat i 

përmbanë aktakuza dhe se aktakuza nuk përmbanë ndonjë shkelje ligjore e as gabime faktik. 

 

 

3. Gjendja faktike e vërtetuar: 

Andaj, duke u bazuar në këto që u ceken më lartë, gjykata e ka vërtetuar këtë gjendje faktike, 

ekziston fakti se i pandehuri R.M. ka kryer veprën penale, dhunë në familje nga neni 248 par.3 

nen.parg.3.1 dhe 3.2 te KPRK-s, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 
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4. Elementet e veprës penale: 

Gjykata, pas dëgjimit të deklaratës së palës lidhur me dënimin, ka shpallur fajtor të akuzuarin 

R.M., nga Gjilani, për shkak  të veprës penale dhunë në familje nga neni 248 par.3 nen.parg.3.1 

dhe 3.2 te KPRK-s, ngase veprimet e të njëjtit i përmbajnë të gjitha tiparet  e veprës penale dhe 

se për të njejtën është dhe penalisht përgjegjës:  

Në bazë të  nenit 248 par.3 nen.parg.3.1 dhe 3.2  të KPRK-s, dhuna në familje, konsiderohet:   

3.Çdo anëtar i familjes që ushtron dhunë ose keqtrajtim fizik, psikologjik, seksual ose 

ekonomik ndaj anëtarit tjetër të familjes së tij-saj, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në 3 

vjet. 

 

5. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të denimit; 

Gjyqtari i vetëm gjykues, me rastin e shqiptimit të dënimit duke u bazur në nenin 69.70. 71 dhe 

72 të KPRK-s, ka vlerësuar se duhet të pranohet pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit R. M., 

dhe të njejtit t’i shqiptohet denimi si në dispozitiv të aktgjykimit, ngase duke i marrë për bazë 

të gjitha rrethanat dhe provat ky dënim do të jetë dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën e 

veprës penale ashtu që për të akuzuarin R.M., si rrethanë posaqërisht lehtësuese e ka marrë 

faktin se i pandehuri ka pranuar fajësinë, se i njejti është penduar, i ka kërkuar falje të 

dëmtuarës  dhe i ka premtuar gjykatës se  në të ardhme nuk do të kryej më vepër penale. 

Ndërsa si rrethanë rënduese gjykata gjeti dhunën psikologjike të cilën e ka përjetuar e 

dëmtuara, rrezikshmërinë shoqërore dhe përgjegjësinë penale. 

 

6. Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e vepres penale dhe me shkallën e 

përgjegjësis penale të akuzuarit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar: 

Sipas  bindjes së gjyqtarit të vetëm gjykues dënimi i shqiptuar, ndaj të akuzuarit R.M., duke 

marrë  parasysh  rrethanat e përmendura si më lartë dënimi është i drejtë dhe në harmoni me 

peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësis penale të të akuzuarit.  

Gjyqtari po ashtu ka konstatuar se me këtë dënimi mund të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 38 

i KPRK-s, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja  e veprave penale, 

shprehja e gjykimit shoqëror për veprën penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimine detyrimit 

për respektimin e ligjit. 

 

7. Vendimi mbi kërkesën pasurore-juridike  

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil. 

 

8. Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale: 

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

gjykata, duke u bazuar në nenin 453 paragrafi1 të KPP, ka vendosur që të pandehurin ta 

detyrojë për të pagaur taksën për viktimat e krimit dhe shpenzimet  e procedures penale si dhe 

paushallin gjyqësor. 

Duke u bazuar në këto që u ceken si më lartë, është vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi 

 

 

 

         GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHËSHËM 

P.nr: 967/2020, më datë: 15.12.2020 

 

Procesmbajtesja,                                                                                                      Gjyqtar, 
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Donjeta Zenuni d.v                                                                                           Behar Ymeri d.v 

 

Këshillë Juridike:  Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në gjykaten e Apelit në 

Prishtinë, departamentit të përgjithëshëm në afat prej 15(pesëmbdhjetë) ditëve nga dita e 

pranimit të këtij aktgjykimi. Ankesa në kopje të mjaftueshme i paraqitet kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


