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P.nr.866/2019 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm 
gjykues Sabedin Mushica, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Igballe Azemi, në çështjen 
penale kundër të akuzuarve B.A nga fshati ..., Komuna e Gjilanit, për shkak të veprës penale 
sulmi nga neni 184 paragrafi 1 të KPRK-së, si dhe F.M nga fshati ..., Komuna e Gjilanit, për 
shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 të 
KPRK-ës, duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan me numër 
PP.II.nr.1233/2019, të datës 25.09.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik me datë 
28.01.2020, ndërsa me datë 31.01.2020, mori dhe shpalli, ndërsa i përpiluar me datë 
21.02.2020, këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

I akuzuari B.A, nga babai F.., dhe nëna H.., e lindur Z.., i lindur me datë .., në fshati Bresalcë, 
Komuna e Gjilant, ku edhe jeton, i martuar, baba i katër fëmijëve, ka të kryer shkollën e 
mesme, i punësuar në restaurant “R...”, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 
Republikës së Kosovës, 
 
I akuzuari F.M, nga babai H.., dhe nëna N..., e lindur U..., i lindur me datë ..., në fshati ..., 
Komuna e Gjilant, ku edhe jeton, i pa martuar,  ka të kryer shkollën e mesme, i punësuar si 
kamarier në restaurant “R....”, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 
Kosovës, 
 

JANË FAJTOR 
 

I 
 
I pandehuri B.A 
 
Sepse me datë 30.07.2019, rreth orës 00:30min, në fshatin .... saktësisht te restoranti “R..”, i 
pandehuri pas një mosmarrëveshje fillimisht verbale me të dëmtuarin F.C, i cili në atë moment 
ishte duke kënduar, e sulmon fizikisht duke e kapur për fyti, dhe nuk e lëshon deri sa i dëmtuari 
me forcë largohet nga tani i pandehuri, 
 
-Me çka ka kryer veprën penale sulmi nga neni 184 paragrafi 1 të  KPRK-ës. 
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II 
 
I pandehuri F.M 
 
Sepse në vendin, datën dhe kohën e përshkuar si në pikën e I, të dispzoitiës së këstij 
aktgjykimi, i pandehuri me të vërejtur mosmarrëveshjet në mes të akuzuarit të parë B.At me të 
dëmtuarin F.C, është ofruar dhe e ka sulmuar fizikisht këtë të dëmtuar duke e goditur me grusht 
në fytyrë dhe trup disa herë, dhe me atë rast i shkakton edhe lëndime trupore te syri i majtë, të 
përshkuar si në raportin mjekësor me nr.17583 lëshuar nga Emergjenca e spitalit Regjional në 
Gjilan, 
 
-Me çka ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 
të KPRK-së 
 
Andaj, gjykata në bazë neneve  4, 38, 39, 40, 43, 44, 69, 70, 71 dhe 72 të KPRK-ës, nenit 248 
dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale  (KPP), të akuzuarit e lartcekur:  

 
I GJ Y K O N 

 
I akuzuari B.A, për veprën penalë si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, i shqiptohet 
dënimi me gjobë në shumë prej 200€(dyqind)euro, të cilin dënim do t’a paguajë në afat prej 15 
(pesëmbëdhjetë) ditësh, pasi që ky aktgjykim të merr formën e prerë. 
 
I akuzuarit F.M, për veprën penalë si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, i shqiptohet 
dënimi me gjobë në shumë prej 300€(katërqind)euro, të cilin dënim do t’a paguajë në afat prej 
15 (pesëmbedhjet) ditësh, pasi që ky aktgjykim të merr formën e prerë. 
 
Nëse të akuzuarit e lartcekur, nuk dëshirojnë ose nuk mund të paguajnë gjobën, gjykata do t’ia 
zëvendësojë secilit veç e veç, dënimin me gjobë me dënim me burgim, ashtu që një ditë burgim 
do të barazohet me 20€(njëzet) Euro të dënimit me gjobë. 
 
Obligohen të akuzuarit që secili vec vec, që të paguajnë, paushallin gjyqësor në shumën prej 
nga 30€(tridhjetë) euro si dhe shumën prej nga 30€(tridhjetë)euro, për kompensimin e 
viktimave të krimit, në afat prej 15 ditësh pas ditës pasuese kur ky aktgjykim të bëhet i formës 
së prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 
 

A R S Y E T I M 
 
1.Rrjedha e çështjes 
 
Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me datë 27.09.2019, ka ngritur 
aktakuzën PP.II.nr.1233/2019, të datës 25.09.2019,  kundër të akuzuarve B.Anga fshati 
Bresalcë, Komuna e Gjilanit, për shkak të veprës penale sulmi nga neni 184 paragrafi 1 lidhur 
me nenin 31 të KPRK-së, si dhe F.Mnga fshati Bresalcë, Komuna e Gjilanit, për shkak të 
veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 të KPRK-së. 
Më datë 28.01.2020, në këtë gjykatë është mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar në të cilën ishin 
prezent prokurorja e shtetit Leonora Kadriu, i dëmtuari F.C1, të akuzuarit B.Adhe F.M, ku pas 

                                                
1 Nuk i është bashkangjtur ndjekjes penale sa i përket të akuzuarit B.A, ndërsa për të akuzuarin F.M , i është 
bashkangjitur ndjekjes penale, ndërsa kërkesë pasurore juridike ka deklaruar se nuk paraqet ndajë asnjërit.  
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leximit të aktakuzës nga ana e prokurores të akuzuarit kanë  deklaruar se e kanë kuptuar në 
tërësi aktakuzën dhe veprat penale për të cilat akuzohen dhe se e pranojnë fajësinë për kryerjen 
e tyre. 
 
2.Vlerësimi i pranimit të fajësisë 
 
Gjykata, pas dëgjimit të palëve ka marrë aktvendim me të cilin ka pranuar pranimin e fajësinë 
së të akuzuarve B.Adhe F.M, për veprat penale të cilat i vihen në barrë ngase ka konstatuar se 
janë plotësuar gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë në kuptim të nenit 248 paragrafi 1 nën 
paragrafi 1.1, 1.2, 1.3 dhe 1.4 të KPRK-ës. 
 
Në këtë aspekt gjykata ka konstatuar se të akuzuarit e kanë kuptuar drejtë natyrën dhe pasojat e 
pranimit të fajësisë, se pranimin e fajësisë e kanë bërë vullnetarisht, se të akuzuarit nuk kanë 
qenë të detyruar ose të shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranojnë fajësinë, se pranimi i fajësisë 
mbështetet në faktet e çështjes të cilat i përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban asnjë 
shkelje ligjore të qartë ligjore ose gabime faktike. 
 
3.Rikualifikimi juridik i veprës penale 
 
Gjykata duke u bazuar në nenin 360 të KPP-ës, që nuk detyrohet me propozimet e prokurorit të 
shtetit lidhur me kualifikimin ligjor të veprës, ku për të akuzuarin  B.A, është ngritur aktakuza 
për veprën penale  sulmi në bashkëveprim nga neni 181 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të 
KPRK-ës, e në rastin konkret  duke e parë përshkrimin faktik si në pikën e I, të dispozitivit të 
këtij aktgjykimi, ku askund nuk përmendet që i akuzuari B.A, së bashku me ndonjë person 
tjetër ta ketë sulmuar të dëmtuarin F.C dhe nga këto arsye gjykata konsideron se i akuzuari 
B.Aka vepruar vetëm e jo në bashkëveprim me ndonjë person tjetër.  
 
4.Gjendja faktike e vërtetuar 
 
Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: se i akuzuari B.A, ka 
kryer veprën penale sulmi nga neni 184 paragrafi 1 të KPRK-ës, ndërsa i akuzuari F.M ,ka 
kryer veprën penale,  lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 të KPRK-
së, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si pikat I dhe II, të dispozitivit të këtij 
aktgjykimi. 
 
5.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 
 
Gjykata, ka vlerësuar se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarve të lartcekur duke i marrë parasysh 
të gjitha rrethanat dhe provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës është dënim i drejtë dhe në 
harmoni me peshën e veprave penale. Gjykata me rastin e matjes së dënimit ka marrë për bazë 
edhe rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit duke u bazuar në nenet 69,70, 
71dhe 72 të KPRK-së ashtu që rrethanë posaçërisht lehtësuese ka marrë faktin se të akuzuarit 
kanë pranuar fajësinë për veprat  penale për të cilën akuzohen, se të njëjtit janë penduar dhe 
kanë premtuar që në të ardhmen nuk do të kryej vepra tjera penale, nuk ka prova se të njejtit 
më herët të kenë rëne ndesh me ligjin, ku pas ndodhjes së rastit të njëjtit me të dëmtuarin kanë 
vazhduar të punojnë së bashku, ndërsa si rrethanë rënduese gjykata e ka marrë për bazë 
mënyrën e kryerjes së veprës penale, ndërsa për të akuzuarin F.M, i cili e sulmon të dëmtuarin 
pasi që ky kishte mosmarrëveshje me të akuzuarin B.A. 
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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 gjykatës dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarve duke i marrë parasysh rrethanat 
lartpërmendura është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale, me mënyrën e 
kryerjes së veprave penale si dhe shkallën e përgjegjësisë të akuzuarve.  
 
Gjykata po ashtu konsideron se me këto dënime mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit nga neni 
38 të KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarve nga kryerja e veprave penale 
dhe rehabilitimin e tyre, 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.Zëvëndësimi i dënimit me gjobë 

Duke u bazuar në nenin 43 paragrafi 3 të KPRK-së nëse të akuzuarit refuzojnë të paguajë 
dënimin me gjobë ose nuk janë në gjendje ta paguajnë atë atëherë dënimi me gjobë do të 
zëvendësohet në dënim me burgim në atë mënyrë që për çdo 20 € (njëzet euro) do ti caktohet 
një ditë burgim efektiv 
 
8.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 
 
Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të të akuzuarve, 
gjykata duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-ës, ka vendosur që të akuzuarit secili 
veç e veç ti detyrojë ti paguajë paushallin gjyqësor në shumën prej nga 30€(tridhjetë euro), si 
dhe shumën prej nga 30€(tridhjetë euro) në emër të kompensimit të viktimave të krimit, në afat 
prej 15 ditëve nga dita pasuese kur ky aktgjykim të merr formën e prerë, nën kërcënim të 
përmbarimit të dhunshëm. 
  
Nga të lartcekurat është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
P.nr. 866/2019,  

Me datë  21.02.2020 
 
 

Sekretarja juridike,                      Gjyqtari i vetëm gjykues, 
 Igballe Azemi                             Sabedin Mushica 
 
 
 
 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 
Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të 
mjaftueshme i paraqitet kësaj Gjykate Themelore. 


