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                                        NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

     GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i përgjithshëm 

Divizioni Penal, përmes gjyqtares së vetme gjykuese Snezhana Mihajloviq, me 

sekretaren juridike Suzana Kovaçeviq, në lëndën penale kundër të pandehurës A.B. 

nga ..., për shkak të veprës penale sulm nga neni 187 paragrafi 1 lidhur me nenin 81 

të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan PP.nr.1186/18 të 

datës 22.08.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, me datë 03.09.2018 në 

prezencë të palëve publikisht shpalli 

 

 

                                          A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

      E pandehura A.B. nga babai R. dhe nëna F., e lindur Sh., e lindur më ... në ..., 

jeton në lagjen ... rruga “ ... ”, e arsimuar, ka të kryer shkollën e mesme të 

mjekësisë, e punësuar si motër medicinale në spital në repartin e psikiatrisë në 

Gjilan, e shkurorëzuar, nënë e një fëmije, e gjendjes së mesme ekonomike, deri më 

tani e pagjykuar, nuk zhvillohet procedurë për vepër tjetër penale, shqiptare, 

shtetase e Republikës së Kosovës. 

 

            

                                          Ë S H T Ë  F A J T O R 

 

 

        I.Me datë 03.08.2018, rreth orës 7:30, në Gjilan në dhomat – zyret e spitalit të 

Gjilanit në Repartin e Psikiatrisë, në dhomën e motrave, me paramendim ka 

përdorur dhunë ndaj personit tjetër në të dëmtuarën A.Y. nga ..., pa pëlqimin e saj, 

në atë mënyrë që pas një zënke verbale me të dëmtuarën, së pari të dëmtuarën e ka 

kapur për flokësh dhe e ka goditur me duar në kokë dhe trup, dhe pastaj e ka 

tërhequr për manteli dhe pandërprerë e ka goditur. 

 

      II.Se me datë 06.08.2018, rreth orës 7:30 minuta, në Gjilan në dhomat – zyret e 

spitalit në Gjilan në Repartin e Psikiatrisë, në dhomën e motrave, me paramendim 

ka përdorur dhunë ndaj personit tjetër në të dëmtuarën A.Y. nga Gjilani, pa 

pëlqimin e saj, në atë mënyrë që pas një zënke verbale me të dëmtuarën, së pari të 

dëmtuarën e ka kapur për flokësh dhe e ka goditur me duar në kokë, 

 

   -Me çka ka kryer veprën penale, Sulm nga neni 187 paragrafi 1 lidhur me 

nenin 81 të KPRK-së. 



 

 

           Andaj gjykata duke u bazuar në dispozitat e nenit 4, 7, 17, 23, 41, 42, 46, 73 

dhe 74, KPRK si dhe nenit 365 dhe 463 KPP-së, të pandehurës i shqipton 

 

                    

                             

                                            DËNIM ME GJOBË  

 

 

            I.Të pandehurës i shqipton dënim me gjobë në shumë prej 400 (katërqind) 

euro të cilin dënim është e obliguar ta paguaj në afat prej 15 ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në dy këste mujore të barabarta. Në rast që e 

pandehura nuk e paguan dënimin me gjobë gjykata dënimin me gjobë do ta 

zavendësoj në dënim me burg, ashtu që një ditë burg do të llogaritet nga 20 euro. 

  

          II.E dëmtuara A.Y. nga ..., lagjja ..., rruga 7 për realizimin e kërkesës 

pronësore – juridike është udhëzuar në kontestin civil. 

 

          III.E akuzuara obligohet që në emër të paushallit të paguaj shumën prej 25 

euro dhe shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të kësaj 

gjykate në afat prej 15 ditëve. 

 

         IV.Në përputhje me nenin 39 paragrafin 3 nën paragrafi 3.1 të Ligjit për 

kompensimin e viktimave të krimit, i pandehuri obligohet që në emër të taksave për 

kompensimin e viktimave të paguaj taksën prej 30 euro. 

 

            

                                                 A r s y e t i m 

 

          Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i përgjithshëm, ka ngritur 

aktakuzë PP.nr.1186/2018 të datës 22.08.2018, kundër të pandehurës A.B. nga 

Gjilani, për shkak të veprës penale Sulm nga neni 187 paragrafi 1 lidhur me 

nenin 81 të KPRK-së, dhe i ka propozuar gjykatës që i akuzuari të shpallet fajtor 

dhe të ndëshkohet sipas ligjit. 

 

          Në fillim të shqyrtimit të mbajtur me 03.09.2018 Prokurori i Shtetit Esat 

Ademi ka lexuar aktakuzën PP.nr.1186/18 të datës 22.08.2018 dhe i ka propozuar 

gjykatës që të pandehurin ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit. 

 

           E akuzuara A.B. ka pranuar fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë, 

duke shtuar që ka qenë ashtu si është e përshkruar në aktakuzë, pendohet për 



kryerjen e veprës penale dhe i premton gjykatës që në të ardhmen nuk do të përsëris 

tjera vepra penale, dhe lut gjykatën që ta dënoj me një dënim ma të butë, duke 

shtuar që nuk ka qenë e gjykuar deri më tani, që i vjen keq për rastin që ka ndodhur 

dhe  që publikisht i ka kërkuar falje të dëmtuarës. 

 

          Mbrojtësi i të pandehurës avokati M.M. ka dekluar që e pandehura A.B. ka 

pranuar veprën penale në të gjitha fazat e procedurës, pendohet për kryerjen e 

veprës penale, që deri më tani nuk ka qenë e gjykuar, dhe i ka propozuar gjykatës që 

kundër të pandehurës TË NDËRPRITET MASA E NDALIMIT TË AFRIMIT 

ndaj të dëmtuarës A.Y. nga Gjilani në distancën prej 30 metra. 

 

        Në shqyrtimin e parë  publik gjyqtarja individuale  pas dëgjimit të palëve ka 

marr aktvendim  me të cilën është pranuar  pranimi i fajësisë, pasi që ka konstatuar  

që janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë. Gjyqtari individual ka 

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

pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare nga ana e të pandehurit, që 

pranimi i fajësisë bazohet në faktet lëndore të cilat i përmban aktakuza dhe që 

aktakuza nuk përmban  asnjë të metë ligjore sa i përket fakteve. 

 

      Sipas këtyre, gjyqtarja individuale ka vërtetuar gjendjen faktike që vijon: 

që e pandehura A.B., ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë, në kohën, 

vendin dhe mënyrën të përshkruara si në dispozitiv të kësaj aktakuze. 

 

 

        Në bazë të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së, gjatë shqiptimit të dënimit kundër të 

pandehurit, gjykata mori parasysh të gjitha rrethanat që ndikojnë në llojin dhe 

lartësinë e dënimit. Si rrethanë lehtësuese gjykata ka marr parasysh faktin që e 

pandehura ka pranuar fajësinë, sjellja e saj e mirë në gjykatë, që është nënë e një 

fëmije, që kujdeset vet pa babain e fëmijës, që pendohet për kryerjen e veprës 

penale dhe që publikisht i ka kërkuar falje të dëmtuarës dhe i ka premtuar gjykatës 

që në të ardhmen nuk do të përsëris çfarëdo lloji të veprës penale. 

 

 

     Me bindjen e kësaj gjykate shqiptimin e dënimit me gjobë kundër të pandehurës 

A.B. dhe duke pas parasysh rrethanat të cekura më lartë ky vendim është i drejtë 

dhe në përputhshmëri me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë 

penale të të pandehurit. 

 

 

 

        Gjyqtarja individuale gjithashtu konstatoi që edhe me këtë dënim mund të 

arrihet qëllimi i dënimit i paraparë sipas nenit 41 të KPRK-së dhe që do të 



parandaloj të pandehurin në kryerjen e veprave penale në të ardhmen, që të 

parandaloj persona të tjerë që të kryejnë vepra penale, ngritjen e moralit dhe 

forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit.  

 

         Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është bazuar në nenin 451 të 

KPRK-së. 

 

             Nga të cekurat e mësipërme është vendosur si në dispozitiv të këtij 

Aktgjykimi. 

 

 

                            GJYKATA THEMELORE NË GJILAN  

                                      Departamenti i përgjithshëm 

                                    P.nr.710/2018 të datës 03.09.2018 

 

 

Sekretarja juridike,                                               Gjyqtarja e vetme gjykuese 

Suzana Kovaçeviq                                                   Snezhana Mihajlloviq 

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës  

                      së Apelit në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm , në                                                                                    

                      afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të njëjtit. Ankesa                                                            

                                          në dy kopje dorëzohet nëpërmes kësaj gjykate. 

 

 

  Përktheu: 

Ardijana Aliu 

 

 

 


