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P.nr. 427/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE GJILAN/ Departamenti i Përgjithshëm, përmes gjyqtarit të vetëm 
gjykues Behar Ymeri, me procesmbajtësin Taulant Maliqi, në çështjen penale ndaj të akuzuarit A.M me 
vendbanim në Gjilan rr. “...” nr .., me mbrojtësen Albesiana Rexhepi Uka nga Gjilani, për shkak të 
veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 3 nën paragrafi 3.2 i KPRK-s, dhe veprës 
penale sulm nga neni 184  paragrafi 3 nën paragrafi 3.2  i KPRK-s, i akuzuar sipas aktakuzës së 
Prokurorisë Themelore në Gjilan, PP.II.nr.793/2020, të datës 03.07.2020, të cilën e përfaqëson 
prokurori Arben Ismajli, pas mbajtjes të shqyrtimit fillestar më datë 07.07.2020 mori dhe shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 
I pandehuri A.M i lindur më ..., me numër personal ..., i biri i Z.M dhe nënës H.M, e lindur G..., me 
vendbanim në Gjilan rr. “...” nr ..., ka të kryer shkollën e mesme i pa punë i gjendjes së varfër 
ekonomike, i martuar baba i një fëmije, shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i pa dënuar 
dhe nuk udhëhiqet procedurë tjetër penale ndaj tij. 
  

ËSHTË FAJTOR 
            I. 

Sepse më datë 10.06.2020, rreth orës 16,00 minuta në shtëpinë e tij familjare në Gjilan rr. Beqir Musliu 
i pandehuri A.M, në gjendje të aftësisë së zvogluar mendore por jo në nivelin esencial, me me dashje 
dhe me qëllim të dëmtimit të integritetit trupor të bashkëshortes së tij të dëmtuarës K.M, me mjet të 
rrezikshëm për shkaktimin e lëndimit të rëndë trupor ka shkaktuar dhunë në familje, duke sulmuar 
fizikisht të njejtën në atë mënyrë që për shkak të dyshimit kinse në besnikrinë e të dëmtuarës K... me 
babain e tij, fillimisht bëhet agresiv dhe fillon të bërtas, më pas e sulmon fizikisht të njejtën duke e 
goditur me rrip të pantollonave disa here në kokë, fytyrë dhe pjesë të ndryshme të trupit, me që rast 
ndërynë babai i të pandehurit duke e qortuar për idetë i tij, mirëpo i pandehuri vërsulet edhe në drejtim 
të tij, me që rast si pasojë e dhunës fizike të dëmtuarës K... i shkakton lëndime të lehta trupore në formë 
të ndryedhjes së kokës dhe trupit të evidentuara në raportin mjekësor nr. 12815 të dt. 10.06.2020  të 
lëshuar nga Spitali Regjional në Gjilan 

Me çka ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 3 nën paragrafi 3.2 i KPRK-
s.   

II. 



 Numri i lëndës: 2020:066860 
 Datë: 21.07.2020 
 Numri i dokumentit: 01033295 
 

2 (3)  

   
20

20
:0

79
99

4 

Sepse më datë 10.06.2020, rreth orës 16,00 minuta në shtëpinë e tij familjare në Gjilan rr. .... i 
pandehuri A.M, në gjendje të aftësisë së zvogluar mendore, me dashje dhe me qëllim të shkaktimit të 
dhimbjes, frikës dhe shqetsimit emocional të babait të tij të dëmtuarit Z.M ka shkaktuar dhunë në 
familje, duke sulmuar fizikisht të njejtin, në atë mënyrë që pas një mosmarrveshje sikurse në 
dispozitivin I të aktakuzës, i dëmtuari ndërhynë që ta pengoj, mirëpo i pandehuri vërsulet në drejtim të 
tij duke e goditur me grushta  në kokë dhe pjesë të ndryshme të trupit, pastaj merr një shufër metalike 
me gjatësi rreth 3 metra me të cilën tenton ta mirëpo i pandehuri vërsulet në drejtim të tij duke e goditur 
me grushta në kokë dhe pjesë të ndryshme të trupit , pastaj merr një shufër metalike  rreth 3 metra me të 
cilën tenton ta godas, mirëpo ndërhynë axha i tij E...dhe ia largon, por i pandehuri shkon në garazhës ku 
merr një sopatë  dhe përsëri vërsulet në drejtim të dëmtuarit Z.M, ndërhynë përsëri axha i tij Emini dhe 
isa merr nga dora e që si pasojë e veprimeve të tij të dëmtuarit i shkakton frikë, dhembje dhe shqetsim 
të madhë emocional. 

Me çka ka kryer veprën penale sulm nga neni 184  paragrafi 3 nën paragrafi 3.2  i KPRK-s.   
Andaj, gjykata në bazë dispozitës së lartcekur ligjore dhe neneve 4, 38, 46, 47, 48 ,49, 69, 70, 71, 72 
dhe  76 të KPRK, si dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale (KPP), të akuzuarit i shqipton, 
 

DËNIM ME KUSHT 

I. Të akuzuarit A.M, për veprën penale nga dispozitivi I, i caktohet dënim me burg në kohëzgjatje prej 
12 (dymbdhjetë) muaj. 
II. për veprën penale nga dispozitivi II, i caktohet dënim me burg në kohëzgjatje prej 12 (dymbdhjetë) 
muaj. 
III. Në bazë të nenit 76 të KPRK-s të akuzuarit A.M i caktohet dënim unik me burg në kohëzgjatje prej 
20 (njëzetë) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet, nëse i akuzuari në periudhën verifikuese prej 2 
vite pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale. 
IV. Në bazë të nenit 79 të KPRK-s, të akuzuarit A.M koha e kaluar në paraburgim në IPFK nga data 
10.06.2020 deri më 07.07.2020 do ti llogaritetr në dënimin e shqiptuar nëse dënimi me kusht revokohet 
dhe i shqiptohet dënim me burg efektiv. 
V. Në bazë të nenit 115 të KPP-s, KONFISKOHEN një sopatë me bisht druri, dhe një shufër metalike. 
VI. Të akuzuarit i shqiptohet taksa për kompensimin e viktimave të krimit, në shumën prej 30.00 € 
(tridhjetë euro), në bazë të nenit 39, paragrafi 3, nën paragrafi 1.3 të Ligjit për Kompensimin e 
Viktimave të Krimit të Republikës së Kosovës 
VII. Obligohet i akuzuari që të paguajë paguaj paushallin gjyqësor në shumën pre 20.00 € (njëzetë 
euro), në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të 
dhunshëm. 

A R S Y E T I M 
 

1. Rrjedha e çështjes dhe fjala përfundimtare e palëve 
Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me datë 03.07.2020, ka ngritur 
aktakuzën PP.II.nr.793/2020, kundër të akuzuarit A.M me vendbanim në Gjilan rr. “...” nr. ...,  për 
shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 3 nën paragrafi 3.2 i KPRK-s, dhe 
veprës penale sulm nga neni 184  paragrafi 3 nën paragrafi 3.2  i KPRK-s. Në shqyrtimin fillestar dhe 
publik të datës  07.07.2020, prezent ishin prokurori i shtetit Ismajli i pandehuri A.M mbrojtësja 
Albesiana Rexhepi Uka dhe të dëmtuarit K.M dhe Z.M, në të cilën seancë i pandehuri A.M ka deklaruar 
se e pranon fajësinë për kryerjen e veprave penale sipas dispozitivit I dhe II të aktakuzës. 
 
2. Vlerësimi i pranimit të fajësisë 
Në shqyrtimin fillestar dhe publik, gjyqtari i vetëm gjykues pas dëgjimit të  prokurorit të shtetit të 
dëmtuarve dhe mbrojtësit, ka marrë aktvendim me të cilin ka pranuar fajësinë e të pandehurit A.M, për 
kryerjen e veprave penale për të cilat akuzohet, ngase ka konstatuar se janë plotësuar gjitha 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 pranoj fajësinë, se pranimi i 
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fajësisë mbështet në faktet e çështjes të cilat i përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban ndonjë 
shkelje ligjore e as gabime faktike. 
3. Gjendja faktike e vërtetuar    
Andaj, duke u bazuar në këto që u cekën më lartë, gjykata e ka vërtetuar këtë gjendje faktike, duke u 
bazuar në format e kualifikuara të kësaj vepre penale, ekziston fakti se i pandehuri A.M ka kryer veprën 
penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 3 nën paragrafi 3.2 i KPRK-s, dhe veprën penale 
sulm nga neni 184  paragrafi 3 nën paragrafi 3.2  i KPRK-s, në kohën, vendin, dhe mënyrën e 
përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.     
4. Elementet e veprës penale     
Gjykata, pas dëgjimit të deklaratave të palëve lidhur me dënimin, ka shpallur fajtor të akuzuarin A.M 
për shkak të veprës penale, lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 3 nën paragrafi 3.2 i KPRK-s 
dhe veprën penale sulm nga neni 184  paragrafi 3 nën paragrafi 3.2  i KPRK-s, ngase veprimet e të 
njëjtit i përmbajnë të gjitha tiparet e veprës penale dhe se për të njëjtën është dhe penalisht përgjegjës.  
5. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 
Gjyqtari i vetëm gjykues, me rastin e shqiptimit të dënimit duke u bazuar në nenit 69,70,71 dhe 72  të 
KPRK-s, ka vlerësuar se duhet të pranohet pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe të njëjtit ti 
shqiptohet denim unik me kusht, ngase duke i marrë parasysh 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 A.M si 
rrethanë posaçërisht lehtësuese ka marrë faktin se i akuzuari ka pranuar fajësinë për veprat penale për të 
cilat akuzohet, të dëmtuarit nuk i janë bashkangjitur ndjekjes penale dhe nuk kanë paraqitur kërkesë 
pasurore juridike, më parë nuk ka kryer vepra penale dhe i ka premtuar gjykatës se në të ardhmen nuk 
do të kryej vepra tjera penale, se i njëjti është penduar, ndërsa si rrethana rënduese gjykata gjeti 
lëndimet trupore dhe frikën, dhembjen dhe shqetsimin e madhë emocional të shkaktuara të dëmtuarëve 
dhe rrezikshmërinë shoqërore.  
6. 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 gjyqtarit të vetëm gjykues dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit A.M duke marr parasysh 
rrethanat e përmendura më lartë është dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës penale dhe 
shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit. 
Gjyqtari po ashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 38 të 
KPRK-s, 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. 
7. Vendimi mbi Konfiskimin  
Në bazë të nenit 115 të KPP-s, është konfiskuar një sopatë me bisht druri, dhe një shufër metalike. 

8. Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 
Duke e pasur natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare e të pandehurve, gjykata, duke u 
bazuar nenin 453 paragrafi 1 të KPP, ka vendosur që të pandehurin ta detyrojë për ti paguar shpenzimet 
e procedurës penale, paushallin gjyqësor, dhe taksën për kompensimin e viktimave të krimit në afat prej 
15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë.  
Duke u bazuar në këto që u cekën më lart, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
           Departamenti i Përgjithshëm 
      P.nr. 427/2020, më datën 07.07.2020 

Procesmbajtësi                 Gjyqtari,                      
Taulant Maliqi d.v                       Behar Ymeri d.v 
 
KËSHILLA JURIDIKE; Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e Apelit në 
Prishtinë / Departamentit të përgjithshëm në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit e të njëjtit. Ankesa 
në kopje të mjaftueshme i paraqitet kësaj gjykate. 


