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Numri i lëndës: 2021:028519 

Datë: 19.05.2021 

Numri i dokumentit:     01792963 

                                                                                                                            P. nr. 144/21 

               NË EMËR TË POPULLIT 
 

         GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Përgjithshëm, Gjyqtarja 

Ilirjana Hoti me sekretaren juridike Flutur Nagavci, në çështjen penale kundër të akuzuarit  A. M.  

nga Gjakova,  për shkak të  veprës penale Dhuna në familje  nga neni 248 par.1--21 të KPRK-së , 

sipas aktakuzës së PTH-DP ne  Gjakovë, PP/II.nr.280/21 të datës 16.03.2021, në shqyrtimin 

fillestar  të mbajtur më datë 18.05.2021 , në prani të Prokurorit të shtetit Kastriot Memaj , të 

dëmtuarës L. U. , mbrojtjes se viktimave F. B. Q. si dhe të akuzuarit , me datën 19.05.2021  morri 

dhe shpalli këtë: 

 

          A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari A. M.  nga  Gjakova, Rr.”. . .” nr. Kati . . . ,data e lindjes . . . ne Gjakovë  ,i 

biri i M.    dhe i nënës S.  e gjinisë  M. , ka te kryer shkollën  e mesme , kamerier , i gjendjes së 

dobët  ekonomike, shqiptar  ,shtetas R. Kosovës, në bashkëjetesë ,atë i 2 fëmijëve,  me ID . . . 

 

         Ë s h t ë    f a j t o r: 

Sepse : 
         

            - Gjatë vitit 2020 e gjerë me datë 25.12.2020, rreth orës 20:30 min, në rr.”. . .”, në 

Gjakovë, në shtëpinë e tyre të përbashkët, i pandehuri A. M., me qëllim të cenimit të dinjitetit të 

personit tjetër brenda një marrëdhënie familjare, nën ndikim të alkoolit shkakton dhunë 

psikologjike, dhe atë ndaj të dëmtuarës- bashkëshortes së tij L. U., në atë mënyrë që i pandehuri 

me ofendimi, sharja, thirrja me emra ofendues dhe mënyra të tjera të shqetësimit të vrazhdë, si dhe 

me përsëritje të vazhdueshme të sjelljeve me qellim të përuljes së bashkëshortes se tij të dëmtuarës 

L. U., duke ju me fjalët “ti nuk je e gatshme për familje, nuk po dine mi këqyre fëmijët, nuk po 

kujdeseshe për mu”, si dhe e ofendon të dëmtuarën me fjalë “ ti je budallic”, e më pas e mban të 

zgjuar të dëmtuarën dhe fëmijët deri sa ai ta sheh të arsyeshme kur është koha e gjumit, nuk e lejon 

të dëmtuarën t`i kap fëmijë kur ata qajnë, ashtu që edhe ditën kritike i pandehuri në gjendje të dehur 

i bërtet dhe e ofendon të dëmtuarën me fjalë të ndryshme si “ti je budallic”, e që gjatë këtyre 

veprimeve të dëmtuarës i cenon dinjitetin, e vë nën frikë të arsyeshme dhe nën shqetësim të madh 

emocional. 

 

-me këto veprime, ka kryer veprën penale Dhuna në familje nga neni 248 par.1 lidhur me 

par.2 të KPRK-së. 

 

Gjykata  në bazë të nenit 4,7, 17par.1,38,43,46,47,48, 49 par.5,69,70, 248 par.1  lidhur me par.2 

të KPRK-së. dhe nenit 365 të KPP, të akuzuarit  i shqipton : 

DËNIM ME KUSHT 
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Dënim burgu në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë ) muaj si dhe dënim me gjobë në shumë prej 300( 

treqind  ) euro , të cilat  dënime  nuk do te ekzekutohen  nëse i akuzuari  brenda kohës së 

verifikimit në afatin prej 1 (një) viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

 

Detyrohet i akuzuari që në emër të kompensimit të viktimave të krimit  të paguaj ë shumë prej 

30,oo€  si dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20.oo €, në afat prej 15 ditëve ,pasi 

Aktgjykimi të merr formë të prerë, nën  kërcenim të përmbarimit me dhunë .                                                                       

               

A r s y e t i m 

 

   Prokuroria Themelore në Gjakovë, me aktakuzës PP.nr.280/21 të datës 16.03.2021 , ka 

akuzuar te akuzuarin A. M. nga  Gjakova, për veprën penale Dhuna në familje në bash kryerje nga 

neni 248 par .1-2 të KPRK-së 

       

Prokurori i shtetit Kastriot Memaj  në shqyrtimin fillestar lexon aktakuzën PP/II 280/21 te dt. 

16.03.2021 dhe deklaroi se mbetet në tërësi pranë aktakuzës . 

 

I akuzuari A. M., gjatë shqyrtimit fillestar duke u deklaruar lidhur  me fajësinë  thekson se e 

pranon në tërësi fajësinë sipas aktakuzës me të cilën pandehet  duke i ditur edhe më parë pasojat e 

pranimit te fajësisë dhe atë në mënyrë vullnetare dhe pa presion, me pranimin e fajësisë në çdo 

fazë te procedurës jam penduar për veprën e kryer në gjendjen në te cilën isha  me qene se isha i 

pa punë ,  premtojë se një veprim i tillë nuk do te përsëritet dhe do te jem me i kujdesshëm duke i 

kërkuar falje  të dëmtuarës  për veprimet e mija ,me te dëmtuarën jemi pajtuar dhe jetojmë se 

bashku , andaj i propozoi gjykatës qe merr parasysh rrethanat lehtësuese si pranimi i fajësisë , 

pendimi i shprehur ne gjykatë  për veprimet te mija ,premtimi se një veprim i  tillë nuk do te 

përsëritet dhe ne te ardhmen do te jem me i kujdesshëm ,kërkim falja nga e dëmtuara ,gjendjen e 

dobët ekonomike si dhe faktin se me parë nuk kam ra ndesh me ligjin ,te me shqiptojë një dënim 

me te butë . 

 

    E dëmtuara L. U. deklaroi se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga ana e te akuzuarit , 

nuk i bashkëngjitëm ndjekjes penale dhe nuk kukojë kompensim demi me qe pas këtij rasti jemi 

pajtuar dhe jemi duke jetuar se bashku ,dhe nga ajo kohë nuk kemi probleme mes veti, pasi qe i 

njëjti edhe ka ndërprere konsumimin e alkoolit . 

   

         Mbrojtësja e viktimave F. B. Q. deklaroi se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga këtu 

i akuzuari dhe  mbështes deklarimin e palës se dëmtuar . 

 

 Duke u deklaruar lidhur me fajësinë Prokurori i shtetit Kastriot Memaj, deklaron se nuk e 

kundërshton pranimin e fajësisë nga këtu i akuzuari A. M.   , për veprën penale me te cilën  

ngarkohet sipas aktakuzës, pasi qe pranimi është bere në mënyrë e vullnetare dhe pa presion pra 

ky pranim është ne pajtim me dispozitën e nenit 248 te KPPK-ës , e po ashtu pranimi gjenë 

mbështetje edhe ne provat te cilat e mbështesin aktakuzën , gjykatës i propozoi qe pranim i fajësisë 

si shprehjeje te lirë te vullnetit ta pranojë dhe te akuzuarit  ti shqiptojë një dënim meritor konform 

ligjit . 

 

         Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

  Në tërësi u vërtetua se i akuzuari A. M. : -gjatë vitit 2020 e gjerë me datë 25.12.2020, rreth orës 

20:30 min, në Rr..”. . . ”, në Gjakovë, në shtëpinë e tyre të përbashkët, i pandehuri A. M., me qëllim 

të cenimit të dinjitetit të personit tjetër brenda një marrëdhënie familjare, nën ndikim të alkoolit 
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shkakton dhunë psikologjike, dhe atë ndaj të dëmtuarës- bashkëshortes së tij L. U., në atë mënyrë 

që i pandehuri me ofendimi, sharja, thirrja me emra ofendues dhe mënyra të tjera të shqetësimit të 

vrazhdë, si dhe me përsëritje të vazhdueshme të sjelljeve me qellim të përuljes së bashkëshortes se 

tij të dëmtuarës L. U., duke ju me fjalët “ti nuk je e gatshme për familje, nuk po dine mi këqyre 

fëmijët, nuk po kujdeseshe për mu”, si dhe e ofendon të dëmtuarën me fjalë “ ti je budallic”, e më 

pas e mban të zgjuar të dëmtuarën dhe fëmijët deri sa ai ta sheh të arsyeshme kur është koha e 

gjumit, nuk e lejon të dëmtuarën t`i kap fëmijë kur ata qajnë, ashtu që edhe ditën kritike i pandehuri 

në gjendje të dehur i bërtet dhe e ofendon të dëmtuarën me fjalë të ndryshme si “ti je budallic”, e 

që gjatë këtyre veprimeve të dëmtuarës i cenon dinjitetin, e vë nën frikë të arsyeshme dhe nën 

shqetësim të madh emocional. 

 

 Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga të akuzuarit, të 

cilët në shqyrtimin fillestar vullnetarisht kanë pranuar fajësinë, për shkak të cilës gjykata nuk ka 

administruar provat, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga të akuzuarit është 

bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë gjyqtarja e vetme gjykues 

konstatoi se të  akuzuarit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë 

vullnetarisht nga të akuzuarit, pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjet që përmban aktakuza, 

në materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk 

përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.   

 

   Gjykata nga të cekurat më lartë  ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarve 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprave penale të përshkruara si në dispozitivin I dhe II 

të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarit të shpallen fajtor dhe të gjykohen në 

bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tyre. 

 

   Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69të KPRK-së ,të cilat ndikojnë në zbutjen apo 

ashpërsimin e dënimit. Rrethana renduese gjykata konstatoi faktin se i akuzuari ka kryer veprën 

penale si në dispozitiv të aktakuzës, ndërsa si rrethana lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat 

personale të akuzuarit  se është baba i dy fëmijëve , sjelljen  para kryerjes së veprës penale ka qenë 

korrekte , kërkim falje  nga e dëmtuara , premtimi se një veprim i  tillë nuk do e përsëritet , 

deklarimi i te dëmtuarës se nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk kërkon kompensim demi,  

gjendjen e dobët ekonomike  si dhe faktin se me parë nuk ka ra ndesh me ligjin, të cilat rrethana 

ndikuan që gjykata ti zbatoj dispozitat e zbutjes së dënimit të parapara në nenin 70  të KPRK-së, 

gjykata të akuzuarit A. M. ti  shqiptoi dënimin  me burg  prej  6 (gjashtë  ) muaj si dhe dënim me 

gjobë në shumë  prej 300 (treqind ) euro , të cilat dënime  nuk do të ekzekutohen nëse i akuzuari 

brenda kohës së verifikimit në afatin  prej 1(një) viti, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

nuk kryejnë  ndonjë vepër tjetër penale,  me shpresë dhe bindje se me dënimet  e shqiptuara do të 

arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me Ligj dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës 

është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i   

akuzuari dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojë në parandalimin e të akuzuarit   nga kryerja e 

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

kryerja e veprave penale , ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Gjykata  nuk e  ka udhëzuar të dëmtuarën L. U.  , në kontest civil për realizimin e kërkesës  

pasurore - juridike, pasi që e njëjta në shqyrtimin fillestar  nuk kanë  parashtruar kërkesë të tillë.  

 

Vendimi mbi shpenzimet  procedurës penale dhe atë në emër të paushalli gjyqësor në shumë 

prej 20,oo € ,është bazuar  në dispozitat e nenit 450 par.1dhe 2 nën paragrafi 2.6 të KPPK-së.  dhe 
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shpenzimet në shumë prej 30.oo € është marr  konform nenit 39 par.3  nën.par.3.1 të Ligjit Nr. 

05/L-036. për kompensimin e Viktimave të Krimit . 

  

                    
                     Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi .              

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 

P. nr. 144/21 datë 19.05.2021 

 

Sekretarja juridike,                                                                                 Gj y q t a r j a,                    

Flutur Nagavci                                                                                          Ilirjana Hoti 

  

  

                               

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund te paraqitet ankesë, në afatin prej  

                                                15ditësh nga dita e marrjes se tij ne dorëzim ,Gjykatës së Apelit ne  

                                                 Prishtinë. Ankesa në  kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate. 
 

 


