
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 
 

 

1 (8)  

   
20
21
:0
28
16
8 

Numri i lëndës: 2021:028167 

Datë: 26.03.2021 

Numri i dokumentit:     01741930 

 

 

2021:008297 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA  THEMELORE NË FERIZAJ -DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL, si gjykatë e shkallës së parë penale, në përbërje nga gjyqtarja e  vetme 

gjykuese Fitore Daci  me bashkëpunëtorin profesional Shkelzen Polloviqi, në çështjen penale 

kundër të pandehurit D.S nga Ferizaj për shkak të veprës penale në vazhdim Dhuna në familje 

nga neni 248 par.3, lidhur me nenin 77 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore 

në Ferizaj PP.II.nr.209/2021 të datës 12.02.2021 dhe PP.II.Nr.21/2021 të datës 15.01.2021, në 

pranin e përfaqësuesit të akuzës-prokurorës së shtetit Mimoza Syla-Hyseni, të dëmtuarës A.S, 

mbrojtëses së viktimave Vlora Gashi si dhe të pandehurit D.S me mbrojtësin e tije me 

autorizim Av.Bekim Sylejmani, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik më datën 

26.03.2021,  mori dhe  publikisht shpalli këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri: 

 

D.S, i lindur me datë..., në Prishtinë, me vendbanim në Ferizaj, nga babai A.  dhe nëna H., e 

gjinisë M., , i martuar, baba i dy fëmijëve, me profesion moler, ka të kryer shkollen e mesme, i 

gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 
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ËSHTË FAJTOR  

 

Sepse: 

 

1. Me datë 06.01.2021, rreth orës 23:10 min, në Ferizaj, saktësisht në shtëpinë e tyre, i 

pandehuri me qëllim të cenimit të dinjitetit, ka kryer dhunë psikologjike dhe ekonomike 

ndaj të dëmtuarës bashkëshortes së tije A.S, në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje 

verbale në mes tyre i drejtohet me fjalë ofenduese ‘’ ta q...nënën, familjen ..etj’’, si dhe 

kërkon që e dëmtuara të largohet nga shtëpia ose nëse nuk largohet do ta largonte me 

forcë duke e tërhequr zvarrë, kurse e dëmtuara për shkak të gjendjes emocionale që 

kishte dhe nga frika e përdorimit të dhunës ndaj saj, largohet nga shtëpia në orët e vona 

të natës. 

 

2. Me datë, kohë të njëjtë, i pandehuri me qëllim ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj të 

dëmtuarit-prindit të tije A.S.1, në atë mënyrë që duke e vënë në shqetësim të madh 

emocional nën frikë të arsyeshme nga përdorimi i dhunës ndaj tij, pasi i dëmtuari i 

kishte thënë se do ti lajmëronte policinë për dhunën që kishte kryer ndaj bashkëshortes  

së tije, në atë momnet i pandehuri i drejtohet me fjalë duke i thënë se ‘’ jav..... nanën ty 

edhe policinë kam me ju vra me kallash’’, nga këto veprime tek i dëmtuari ka shkaktuar 

ndjenjën e frikës, rrezikshmërisë personale, sulmit fizik dhe presionit psikik. 

 

3. Me datë 08.02.2021, rreth orës 16:00, në Ferizaj, saktësisht në shtëpinë e tyre, i 

pandehuri me qëllim ka ushtruar dhunë psikologjike dhe ekonomike ndaj të dëmtuarës-

bashkëshortes së tije A.S, në atë mënyrë që pasi i pandehuri ishte shpallë fajtor nga 

gjykata në rastin P.Nr.264/20, për dhunën e kyer më herët ndaj saj, posa arrin në shtëpi 

kishte filluar për të i kërkuar para e dëmtuara fillimisht kishte hezituar për të ia dhënë, i 

pandehuri e fyen dhe kërcënon, ia kishte thyer telefonin e sajë, si dhe duke vazhduar të i 

bëjë presion për gjykimin që kishin, kërkon nga ajo të largohet nga shtëpia e tyre, kurse 

e dëmtuara për shkak të gjendjes emocionale që kishte dhe nga frika e përdorimit të 

dhunës ndaj saj, largohet nga shtëpia së bashku me fëmijët dhe që nga ajo ditë është 

duke qëndruar në strehimore. 
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me të cilat veprime në vazhdimësi ka kryer  veprën penale Dhuna në familje  nga neni 

248  par. 3 të  KPRK-së. 

 

 

Andaj, gjykata në bazë të neneve 4,7, 17, 21, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 69, 70, 71, 72 

dhe 77 të KPRK-së si dhe nenit  365  të  KPPRK-së, të  pandehurin e:  

 

 

GJ Y K O N 

 

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 /një /viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet, nëse i 

pandehuri në afat prej 2 /dy/ viteve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nuk do të 

kryej vepër të re penale, duke iu llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 

12.02.2021 deri me datë 26.03.2021,   dhe  

 

Dënim me gjobë në shumën prej 400€ /katërqind euro/, të cilën gjobë është i obliguar të e 

paguaj në fat prej 15 ditësh, pasi që aktgjykimi të e merr formën e prerë. 

 

Nëse i pandehuri nuk dëshiron ose nuk mund ta paguajë dënimin me gjobë brenda afatit prej 30 

ditësh pasi që aktgjykimi të e merr formën e prerë, atëherë gjykata dënimin me gjobë do t`ia 

zëvendësojë me dënim burgimi, ashtu që për çdo 20 euro të pa paguar, do të e vuaj një ditë 

burgimi.  

 

E dëmtuara A.S, me vendbanim në Ferizaj, ka hjek dorë nga e drejta e realizimit të kërkesës 

pasurore-jurdike, ndërsa  

 

I dëmtuari A.S.1, me vendbanim në  Ferizaj dhe me vendqëndrim në Gjermani, për realizimin e 

kërkesës pasurore-juridike, udhëzohet në kontest civilo-juridik. 

 

Obligohet  i  pandehuri që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguajë shumën 

prej 20€ (njëzetë euro), në afat prej 15 ditësh, pasi që aktgjykimi të e merr formën e prerë, nën 

kërcënimin e përmbarimit. 
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Obligohet i pandehuri që  konform nenit 39 par. 3 pika 3.1 të Ligjit Nr. 05/L-036, për 

kompensimin e viktimave të krimit, të paguajë shumën prej 30 € (tridhjetë euro), brenda afatit 

prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit. 

 

 

A r s y e t i m i 

 

Historiku i procedurës 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj- Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën  

PP.II.nr.209/2021 të datës 12.02.2021, ka ngarkuar të pandehurin D.S nga Ferizaj për veprën 

penale Dhuna në familje nga neni 248 par.3  të KPRK-së dhe aktakuzën  PP.II.nr.21/2021 të 

datës 15.01.2021, për veprën penale Dhuna në familje nga neni 248 par.1  të KPRK-së. 

 

Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale, caktoi  dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar 

me datë 26.03.2021, në të cilin shqyrtim të pranishëm ishin prokurorja e shtetit Mimoza Syla-

Hyseni, e dëmtuara  A.S mbrojtësja e viktimave Vlora Gashi si dhe i pandehuri D.S me 

mbrojtësin e tije me autorizim Av.Bekim Sylejmani. 

 

Në fillim të shqyrtimit fillestar në mbështetje të nenit 245 par.2 të KPPK-së, gjyqtarja e vetme  

gjykuese  konstatoi se i pandehuri  në mënyrë të rregullt ka pranuar kopjen e aktakuzës nga ana 

e Prokurorisë Themelore në Ferizaj si dhe ka konstatuar se janë plotësuar detyrimet lidhur me 

zbulimin e provave të parapara në nenin 245 par.4 të KPPK-së. 

 

Deklarimet e palëve dhe provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

 

Në seancën e shqyrtimit fillestarë pas propozimit të mbrojtësit të pandehurit D.S, Av.Bekim 

Sylejmani si dhe parr marrjes së pëlqimit të prokurorës së shtetit dhe të dëmtuarës A.S, gjykata 

bënë bashkimin e lëndëve me numër 2021:028168 dhe 2021:008297, e tërë kjo për shkak të 

ekonomizimit të procedurës penale, pasi që edhe plotësohen kushtet për bashkim të procedurës. 

 

Pasi gjykata ka udhëzuar të pandehurin në kuptim të nenit 246 par.1 të KPPK-së dhe pasi që i 

pandehuri ka deklaruar se i ka kuptuar ne tërësi udhëzimet e dhëna nga gjykata, në pajtim me 

nenin 346 par.3 të KPPK-së shqyrtimi fillestar ka vazhduar me leximin e aktakuzës nga ana e 
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prokurores së shtetit e cila pas po ashtu bënë edhe rikualifikimin juridik të veprave penale nga 

vepra penale Dhuna në Familje nga neni 248 par.3 të KPRK-së dhe veprës penale Dhuna në 

familje nga neni 248 par.1 të KPRK-së, në veprën penale në vazhdim, Dhuna në familje nga 

neni 248 par.3, lidhur me nenin 77 të KPRK-së. 

 

Pasi që gjykata është bindur se i pandehuri e ka kuptuar ne tërësi aktakuzën, konform nenit 246 

par.4 të KPPK-se i ka ofruar mundësinë  që të deklarohet lidhur me fajësinë apo pafajësinë për 

veprën penale për të cilën është akuzuar. 

 

I pandehuri D.S  me rastin e deklarimit lidhur me fajësinë apo pafajësinë për veprën penale për 

të cilën është akuzuar, në shqyrtimin fillestar ka theksuar se e pranon  fajësinë për veprën 

penale për të cilën e ngarkon aktakuza, jam i vetëdijshëm për pasojat që mund të vijnë si 

rezultat i pranimit të fajësisë, e pranoj faktin se kam gabuar, jam i penduar, i premtoj gjykatës 

se më nuk do të përsërisë vepra të tilla apo të ngjashme penale, besoj se do ti kthehem jetës 

normale në familje, do të kujdesem për to dhe kërkoj nga gjykata mundësisht të më shqiptoj 

ndonjë dënim sa më të butë. 

 

Pasiqë i pandehuri e ka pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar, gjyqtarja e  vetme  gjykues 

duke vepruar ne pajtim me nenin 248 par.2 të KPPK-së ka kërkuar edhe mendimin e 

prokurorës së shtetit dhe palëve tjera procedurale.       

 

Prokurorja e shtetit Mimoza Syla-Hyseni duke shprehur mendimin e sajë lidhur me pranimin e 

fajësisë nga ana e të pandehurit  ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të 

njëjtit, meqë ky pranim është i bazuar në gjendjen faktike të përshkruar në dispozitivin e kësaj 

aktakuze, pranimin e fajësisë i pandehuri e ka bërë vullnetarisht dhe se një pranim i tillë është 

në përputhje të plotë me dispozitat e nenit 248 te KPPK-se si dhe provat të cilat gjenden në 

shkresat e lëndës, ndërsa i ka propozuar gjykatës që të pandehurit t’i shqiptojë dënim në pajtim 

me ligjin. 

 

E dëmtuara  A.S lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit  ka deklaruar se nuk i 

bashkëngjitet ndjekjes penale, thejsht nuk dua që D. të dënohet, kurse sa i përket kompensimit 

të dëmit i vetmi kompensim që mua më nevojitet është që D. të më kthehet në familje dhe të 

kujdesemi bashk për fëmijët tonë, unë jam kthyer në shtëpinë e babait të D. dhe që nga aho ditë 

jetoj në atë shtëpi së bashku me fëmijët, kërkoj nga gjykata që D. të më kthehet në shtëpi dhe të 
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jetojmë së bashku me fëmijët, unë dua tl ia jap edhe nja shancë bashkëshortit tim për 

rregullimin e raporteve tona bashkëshortore dhe familjare, besoj shum se kësaj here pas mbajtjs 

së masës së paraburgimit D. ka ndryshuar dukshëm për të mirë. 

 

Mbrojtësja e viktimave Vlora Gashi lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit  ka 

deklaruar se unë si përfaqësuese e palës së dëmtuar A.S, nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë 

nga ana e të pandehurit D.S për veprën penale për të cilën e ngarkon aktakuza, ngase një 

pranim i tillë nga ana e tije është në përputhje të plotë me të gjitha faktet dhe provat të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës, i propozoj gjykatës që pandehurit të i shqiptohet sanksion penal 

sipas ligjit. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit D.S, Av.Bekim Sylejmani, lidhur m pranimin e fajësisë nga ana e të 

mbrojturit të tije ka deklaruar se: pasi qe i mbrojturi im e ka pranuar fajësinë ne kete faze te 

procedurës I cili pranim eshte bere conform nenit 248 te KPRK-se nuk e kundershtoj edhe 

rikualifikimin e vepres penale sepse e njejta eshte ne harmoni me dispozitat ligjore ne teresi. 

Eshte fakt se kane ekzistuar mosmarrveshje per te d y raste ku i mbrojturi im ka hyre ne veper 

penale dhe se I njejti te gjitha keto veprime i ka ndermarre si pasoje e një afekti momental pa 

pasur ndonje qellim qe te shkaktoje ndonje dem material ose jo material. Gjithashtu I propozoj 

gjykates qe ne momentin e matjes se denimit ndaj të mbrojturit tim te merr ne konsiderat 

rrethanat vecanarisht lehtesuse siq jane pranimi i fajesise nga ana e te pandehurit, rastesia qe ka 

ndodhur ne momentin e shkaktimit të vepres penale, pendimi i thelle dhe kerkim falja qe i 

pandehuri i kerkon të demtuares, nje rast specifik eshte se dy bashkeshortet kane dy femije ku 

njeri prej tyre ka nje semundje dhe kerkon nje trajtim me specifik prandaj prezenca e të dy 

prinderve eshte e domosdoshme, po ashtu I akuzuari premtoi se nga tash e tutje do ta ketë nje 

perkujdesje të vecante dhe te  shtuar, prandaj konsiderojmë se gjykata edhe me caktimin e 

dhënies se sanksionit penal të butë e veçanërisht me ndonjë dënim te kushtëzuar do te arrihet 

qëllimi i dënimit qe ky qellim arrihet pasi qe i akuzuari ka qëndruar ne masën e paraburgimit 

dhe se kjo mase i ka ndikuar pozitivisht ne risociliazimin e tij. 

 

Provat e paraqitura në shqyrtimin fillestar dhe të gjeturat e gjykatës 

 

Meqë i pandehuri ka pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar, gjyqtarja e vetme  gjykuese ka 

konstatuar se janë plotësuar të gjitha kërkesat e përcaktuara me dispozitën e nenit 248 par.1 të 

KPPK-së pasi  i pandehuri ka kuptuar  natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është 
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bërë vullnetarisht nga i pandehuri, pranimi i fajit mbështetët në faktet dhe provat e çështjes që 

përmban aktakuza, të cilat gjenden ne shkresën e lëndës siç janë: raporti i oficerit i datës 

08.02.2021 dhe datës 07.01.2021, raporti fillestar i incidentit i datës 06.01.2021 dhe datës 

08.02.2021, deklarata e të dëmtuarës A.S e datës 07.01.2021, 13.01.2021 dhe datës 08.02.2021, 

deklarata e të dëmtuarit A.S.1 e datës 07.01.2021, deklarata e të pandehurit e datës 07.01.2021 

dhe 12.02.2021, informacionet mbi të kaluarën kriminale të pandehurit , Aktgjykimi burimor 

me numër P.Nr.264/20 i datës 08.02.2021, procesverbali mbi shqyrtimin pergaditor me numrë 

UM.Nr.1/2021 për urdhër mbrojtje emergjente i datës 12.02.2021 dhe 10.02.2021, deklarata e 

të pandehurit e datës 03.01.2021,  si  dhe në të gjitha provat dhe shkresat që gjenden në dosjen 

e lëndës dhe se aktakuza nuk përmbanë asnjë shkelje të qartë ligjore apo gabim faktik. 

Meqenëse i pandehuri  ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e parashikuaa 

më lartë, gjyqtarja e vetme gjykuese konform nenit 248 par.4 të KPPK-së ka vlerësuar se nuk 

është e nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit dhe për këtë arsye 

ka vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit  ekzistojnë të gjitha 

tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale në vazhdim, Dhuna në familje nga neni 248 

par. 3. lidhur me nenin 77  të KPRK-së, ashtu siç është theksuar ne dispozitiv te këtij 

aktgjykimi, të përshkruar në datën, vendin, kohën dhe mënyrën apo rrethanat e kryerjes. 

 

Matja dhe shqiptimi i dënimit 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat ne 

kuptim te nenit 70 dhe 71 të KPRK-së dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese se në 

shqyrtimin  fillestar i pandehuri e ka pranuar fajësinë, ndërsa si rrethanë lehtësuese i mori 

faktin se ka shprehur pendimin e sinqertë dhe real për veprën penale të kryer, i martuar, baba i 

dy fëmijëve,  sjelljen e tij korrekte gjatë gjykimit,mos bashkangjitja ndaj ndjekjes penale nga 

ana e te dëmtuarës A.S  ndërsa sa u përket rrethanave renduese gjykata mori faktin se vepra 

penale është kryer brenda raporteve familjare, e dëmtuara A.S së bashku me fëmijët për një 

kohe kanë qëndruar në strehimore dhe  Gjykata po ashtu vlerësoi peshën e veprës penale dhe 

shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurit, prandaj duke marrë parasysh tërësinë e këtyre 

rrethanave, të pandehurit i shqiptoi dënim ashtu siç është theksuar edhe  në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, me bindjen se në rastin konkret do të arrihet qëllimi i dënimit në kuptim të 

preventivës speciale dhe asaj gjenerale, ku një dënim i tillë është adekuat dhe në proporcion të 
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drejtë në raport me peshën e veprës penale, rrethanat e kryerjes së veprës penale, shkallën e 

përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të pandehurit.  

Kërkesa pasurore-juridike dhe shpenzimet e procedurës penale 

E dëmtuara A.S, me vendbanim në  Ferizaj, ka hjek dorë nga e drejta e realizimit të kërkesës 

pasurore-jurdike, ndërsa  

 

I dëmtuari A.S.1, me vendbanim në Ferizaj dhe me vendqëndrim në Gjermani, për realizimin e 

kërkesës pasurore-juridike, udhëzohet në kontest civilo-juridik. 

 

Konfrom nenit 453 par.1 të KPPK-së, obligohet  i  pandehuri që në emër të shpenzimeve të 

paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 20€ (njëzetë euro), në afat prej 15 ditësh, pasi që 

aktgjykimi të e merr formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit. 

 

Obligohet i pandehuri që  konform nenit 39 par. 3 pika 3.1 të Ligjit Nr. 05/L-036, për 

kompensimin e viktimave të krimit, të paguajë shumën prej 30 € (tridhjetë euro), brenda afatit 

prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit. 

 

                 Në bazë të së theksuarës më lartë u vendos  si në dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

                                  -GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ- 

DEPARTAMENTI PËRGJITHSHËM-DIVIZIONI PENAL 

                                                   2021:008297, datë 26 mars 2021 

 

Bashkëpunëtori profesional                                            Gjyqtarja 

   Shkelzen Polloviqi                                Fitore Daci  

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditëve,  pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë. 

Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 


