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Numri i lëndës: 2021:128266 

Datë: 13.07.2022 

Numri i dokumentit:     03225614 

P.nr.270/2022 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN -Departamenti i Përgjithshëm, përmes gjyqtarit 

të vetëm gjykues Behar Ymeri, me sek.juridike Fatmire Sermaxhaj, në lëndën penale kundër të 

pandehurit R. Sh nga Gjilani, me mbrojtësin av. Granit Syla me autorizim, për shkak të veprës 

penale Ngacmimi nga neni 182 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, sipas 

Propozimit për shqiptimin e masës trajtim i detyrueshëm psikiatrik në liri në institucionin e 

kujdesit shëndetësor PP.II.nr.851/2021 të dates 21.06.2021, të cilën e përfaqësonte Prokurori i 

Shtetit Halim Borovci, në prani permanente të ekspertit  të licencuar Dr. Afrim Cana, ekspert i 

psikiatrisë, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, më datën 06.07.2022, mori këtë, 

 

 

                                                           A K T V E N D I M 

                   

I pandehuri R.Sh, i biri i H. Sh dhe nënës Xh. Sh, i lindur më 30.04.1945, në fsh.D...K. 

Kamenicë,  me numër 1... me vendbanim në Gjilan, Rr.  “M. I “ Nr...., ka të kryer shkollën 

fillore, pensionist, i gjendjes së  mesme ekonomike, i  Vejë – baba i 4 fëmijëve, shqiptar, 

shtetas i R. të Kosovës, më parë i pa dënuar dhe nuk udhëhiqet procedurë tjetër penale ndaj tij.  

 

                                             

ËSHTË   PËRGJEGJËS 

                                                                                                                                 
Sepse me datën 18.02,2021, rreth orës 02:00 minuta, në Gjilan, në rrugën “ M. ... i pandehuri 

për shkak të gjendjes së rënduar mendore dhe çregullimeve psikike, e ka vënë në frikë dhe 

presion të vazhdueshëm të dëmtuarën S. B, në atë mënyrë që ka shkuar tek shtëpia e të 

dëmtuarës, e ka kaluar rrethojën e oborrit dhe pasi afrohet tek hyrja kryesore e shtëpisë, në 

pjesën e terasës, sërish kalon rrethojën e terasës dhe i bie ziles disa herë e po ashtu tenton që të 

troket edhe në dritare si dhe provon derën mos është e hapur, por pengohet nga nipi i të 

dëmtuarës S.A. B, i cili ka dalur nga shtëpia tjetër dhe me të parë  të pandehurin ka bërtitur, me 

ç, rast i pandehuri me shpejtësi largohet nga oborri i të dëmtuarës, ku të dëmtuarës i ka 

shkaktuar frikë, ankth dhe shqetsim të madhë emocional. 

                          

Me çka ka kryer vepren penale  Ngacmimi nga neni 186 paragrafi 1 të KPRK-s.  

       

Meqë është vërtetuar se veprën penale lëndore e ka kryer në gjendje të paaftësisë 

esencialisht të zvogluar mendore, për shkak të çrregullimit të personalitetit të cilin e ka.   

Andaj, në bazë nenit 86 paragrafi pika 1.1 , 1.2 dhe 1.3 lidhur me nenin 84 të KPRK-s si dhe 

nenit 514 paragrafi 3 pika 3.1 deri 3.3 të KPPRK-s, të pandehurës, i shqiptohet : 
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MASA E TRAJTIMIT TË DETYRUESHËM PSIKIATRIK NË LIRI 

 

Në vendbanimin e të pandehurit në Qendrën e Shëndetit Mendor në Gjilan, pasi që ky 

Aktvendim të bëhet i formës së prerë, i pandehuri do të paraqitet sipas urdhrit të kësaj gjykate. 

I. Urdhërohet Shërbimi kompetent sprovues në vendbanimin e të pandehurit që ta mbikëqyr 

ekzekutimin e kësaj mase, gjersa kjo masë e trajtimit të detyrushëm në liri në shërbimin e 

kujdesit shëndetësor të zbatohet, duke e njoftuar gjykatën përmes raportit me shkrim për 

suksesin e trajtimit të detyrueshëm ndaj këtyre të pandehurve. 

II. Urdhërohet Institucioni i kujdesit shëndetësor që kësaj gjykate t’ia dërgoj raportin me 

shkrim mbi gjendjen shëndetësore dhe suksesin e trajtimit ndaj të pandehurit edhe atë një herë 

në 6 gjashtë muaj ose më shpesh sipas kërkesës me shkrim të kësaj gjykate. 

III. Gjykata e shqyrton nevojën e vazhdimit, ndryshimit apo pushimit të masës lëndore të 

shqiptuar dhe atë, pas shqyrtimit të raportit me shkrim të dërguar nga Institucioni i kujdesit 

shëndetësor si dhe mendimit të ekspertit të pavarur i cili nuk është duke punuar në Institucionin 

e kujdesit shëndetësor, në të cilin është duke u zbatuar masa lëndore, por edhe pas dëgjimit të 

prokurorit si dhe mbrojtësit të pandehurit dhe personalisht të pandehurit nëse gjendja 

shëndetësore psikike e tij lejon. 

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

V. Aktvendimi duhet t’iu dorzohet : Prokurorit, mbrojtësit, përfaqsuesit të dëmtuarës, 

tëdëmtuarës, Institucionit shëndetësor kompetent, Shërbimit sprovues kompetent, Sektorit për 

ekzekutimin e sanksioneve penale dhe të masave të trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me 

ndalim ose në liri dhe një kopje ruhet në dosje. 

 

A r s y e t i m 

 

Eksperti i psikiatrisë Dr.Afrim Cana, deklaron: sipas kërkesës së gjykatës unë e kam bërër edhe 

ekzaminimin e klientit dhe vlerësimin nga ky egzaminim e kam dorëzuar më dt. 20.05.2022. 

mendoj se klienti është i aftë për me përcjell shqyrtimin gjyqësor. Ndërsa sa i përket çështjeve 

të cilat janë kërkuar unë edhe në seancat e kaluara e kam dhënë vlerësimin e njejtë i cili 

vlerësim është bazuar nga egzaminimet e realizuara sikur edhe nga dokumentacioni ekzistues 

që klienti ma ka ofruar përkitazi me trajtimet që i ka bërë.  

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i përgjithshëm, i ka paraqitur kësaj gjykate ndaj 

të pandehurit në fjalë Propozimin PP.nr.II.851/2021 të datës 21.06.2021, për shkak të veprës 

penale Ngacmimi nga neni 182 paragrafi 1 të KPRK-s, për shkak se i njejti dyshohet me bazë 

se ka kryer veprën penale lëndore në gjendje të paaftësisë mendore sipas Raportit me shkrim 

mbi vlerësimin e gjendjes mendore të pandehurit dhe mendimit profesional të ekspertit të 

licencuar gjyqësor dr. Afrim Cana, ekspert i psikiatrisë.  

 

Në shqyrtimin gjyqësor dhe publik të datës 06.07.2022, prezent ishin prokurori i shtetit Halim 

Borovci, i pandehuri R. Sh me mbrojtësin av. Granit Sylaj dhe përfaqësuesi i të dëmtuarës av. 

Shemsedin Piraj si dhe Eksperti i psikiatrisë Dr.Afrim Cana, në të cilën seancë i pandehuri pas 

leximit të Propozimit nga ana e prokurorit  deklaroi  se e pranon fajësinë për kryerjen e veprës 

penale. 

 

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

përfaqsuesit të dëmtuarës dhe mbrojtësit të pandehurit, Eksperti i psikiatrisë ka marrë 

aktvendim me të cilin ka pranuar fajësinë e të pandehurit R.Sh, për shkak të veprës penale 

Ngacmimi nga neni 182 paragrafi 1 të KPRK-s, ngase ka konstatuar se janë plotësuar gjitha 
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kushtet ligjore për një gjë të tillë. Në këtë aspekt gjyqtari i vetëm gjykues ka konstatuar se i 

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

është bërë vullnetarisht, se i pandehuri nuk ka qenë i detyruar as i shtrënguar në asnjë mënyrë 

që të pranojnë fajësinë, se pranimi i fajësisë mbështet në faktet e çështjes të cilat i përmban 

propozimi dhe se propozimi nuk përmban ndonjë shkelje ligjore e as gabime faktike.  

Eksperti i psikiatrisë Dr.Afrim Cana, në fjalën përfundimtare deklaron: pasi që kam konstatuar 

patollogjinë ekzisutese të klientit e cila si e tillë është sekundare e që është përshkruar në 

mendimin e dorëzuar gjykatës,  konstatoj që personat me probleme të tilla në sferën mendore 

për të parandaluar degradimin e mëtejmë të tyre intelektual kanë nevojë që të jenë nën 

përkujdesje adekuate profesionale, mbi këtë bazë mendoj që propozimi i prokurorisë është 

adekuat dhe kontribuon në arritjen e qëllimit.  

 

Prokurori i  Shtetit Halim Borovci, në fjalën përfundimtare deklaron: pas dëgjimit të ekspertit 

Dr. Afrim Cana, dhe dhënien e mendimit të tij profesional si dhe vlerësimet profesionale të më 

hershme lidhur me këtë lëndë, dhe deklarimin e të pandehurit dhe pranimin e fajësisë në këtë 

shqyrtim gjyqësor, mbetemi pranë propozimit për shqiptimin e masës Trajtim i detyrueshëm 

psikiatrik në liri dhe propozimeve të saj pasi që e njejta është e mbështetur edhe me provat tjera 

materiale dhe kërkojmë nga gjykata që të njejtën ta aprovojë.  

 

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar, Av. Shemsedin Piraj në fjalën përfundimtare deklaroi: me 

vemendje e dëgjova fjalën përfundimtare të prokurorit lidhur me propozimin e bërë si dhe 

vërejtjet të cilat janë dhënë nga Gjykata e Apelit të cilat janë të domosdoshme unë nuk e 

përkrahi fjalën përfundimtare të prokurorit lidhur me shqiptimin e masës së propozuar dhe 

konsideroj që masa nuk është adekuate lidhur me këtë rast ndërsa lidhur me kërkesën pasurore 

– juridike do të deklarohemi më vonë.  

 

Mbrojtësi i të pandehurit, av.Granit Sylaj, në fjalën përfundmtare deklaroi: si mbrojtës i të 

pandehurit R. Sh deklaroj se bazuar në ekspertizën e cila është përpiluar nga eksperti i 

licencuar gjyqësor Dr. Afrim Cana – psikiatër e cila ekspertizë është bazuar në raportet 

mjeksore dhe pas egzaminimit mendor të të pandehurit andaj konsiderojmë se në hartimine 

kësaj ekspertize tani janë përm bushur edhe vërejtjet të cilat i ka dhënë gjykata e shkallës së 

dytë.  Sa i përket egzaminimit psikiatrik të pandehurit e poashtu edhe harimit të ekspertizës 

lidhur me këtë çështje andaj konsiderojmë se bazuar në këtë ekspertizë tani më nuk kemi 

dilema sa i përket gjendjes së tij shëndetësore në kohën kur  pretendohet se e ka kryer veprën 

penale, andaj konsiderojmë se masa e propozuar nga ana e prokurorisë së  shtetit është masë 

adekuate dhe me zbatimin e saj do të kontribuonte në përmirësimin e gjendjes shëndetësore të 

të pandehurit.  

 

I pandehuri R. Sh në fjalën përfundimatre deklaron: e përkrahi në tërësi  fjalën përfundimtare të  

mbrojtësit tim dhe nga ana ime nuk kam tjetër çka të shtoj.   

 

Pas marrjes së mendimit profesional të ekspertit në fjalë, dëgjimit të prokurorit të shtetit, 

Përfaqësuesit të palës së dëmtuar, mbrojtësit të pandehurit dhe të pandehurit, gjykata nuk 

administroi provat. 

Gjykata pas dëgjimit të  mendimit të palëve në kuptim të nenit 86 paragrafi 1 nën paragrafit 1 

deri 5 të KPRK vërtetoi se: 

-i pandehuri edhe pse në gjendje të përgjegjshmërisë së kufizuar penalisht, ka kryer 

veprën penale Ngacmimi nga neni 186 paragrafi 1 të KPRK-s, për të cilën  parashihet dënimi 

me burgim deri në tre (3) vjet. 

- se ekziston rrezik serioz se i pandehuri do të kryej vepër tjetër penale,  
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-për shkak të gjendjes shëndetësore psikike të pandehurit, i cili në ketë gjendje ka 

shprehur shprehin gatishmërinë e sjelljes kriminale për të kryer vepra penale, trajtimi i 

detyrueshëm psikiatrik në liri është me se i nevojshëm  për të shmangur të pandehurin nga 

kryerja e veprave penale tjera të njëjta, të ngjashme apo të natyrave tjera.  

-sipas mendimit dhe konstatimit të ekspertit psikiatër u vërtetua se i pandehuri është e 

aftë në aspektin psikik për shkak të çrregullimeve psikike të personalitetit për tu përballur me 

gjykimin e kësaj çështje penale.  

Duke pasur parasysh këto arsye, gjykata ka vërtetua se nuk ka vend për pushimin e procedurës 

penale ndaj të pandehurit përkitazi me shqiptimin e masës lëndore, sepse ekzistojnë arsyet nga 

neni 84 dhe 86 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 deri në 1.5 të KPPRK, të cilat edhe u elaboruan me 

lartë.  

Andaj për arsyet e lartcekura gjykata në kuptim të nenit 514 paragrafi 3 të KPPRK lidhur me 

nenin 86 paragrafi 1 të KPRK vendosi sikurse në dispozitiv të këtij aktvendimi, me bindje se 

do të arrihet qëllimi i rehabilitimit psikiatrik i të pandehurit, duke marrë trajtim adekuat 

shëndetësor e me ketë të shmangen e pandehura nga kryerja e veprave penale të çfarëdo natyre.  

Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike, është marrë duke u bazuar në nenin 463 paragrafi 2 të 

KPP, meqë i pandehuri është pensionist, gjykata ka vendosur që shpenzimet e procedurës 

penale të bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate.  

  

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr. 270/2022 Më 06.07.2022 

 

Sekretarja juridike,                              Gjyqtari i vetëm gjykues, 
Fatmire Sermaxhaj d.v                             Behar Ymeri d.v 

                                    

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

Apelit në Prishtinë, në afat prej 8 (tetë) ditëve nga dita e pranimit të njëjtit. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate Themelore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


