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GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm 

gjykues Rilind Sermaxhaj, me pjesëmarrjen e procesmbajtëses Berna Maliqi, në çështjen 

penale kundër të pandehurit F. F. nga Gjilani, për shkak të veprës penale sulmi nga neni 187 

paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-ës, të cilin sipas detyrës zyrtare e mbron avokati 

Kadri Syla nga Gjilani, duke vepruar sipas propozimit për shqiptimin e masës së trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik në liri, të paraqitur nga ana e Prokurorisë Themelore në Gjilan-

Departamenti i Përgjitshëm me numër PP.II.nr.98/2019, të datës 17.01.2019, pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor dhe jo publik me datë 10.04.2019, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

I pandehuri F. F., nga babai ........, dhe nëna ........,e lindur ......., i lindur më datë ............., në 

Gjilan, me vendbanim në lagjën “Dheu i Bardhë”, rr. “Avdullah Presheva”,nr.88, i martuar, 

baba i një fëmije, i pa punë, i gjendjës së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Repulikës së 

Kosovës, 

 

ËSHTË PËRGJEGJËS 

 

Sepse me datë 09.01.2019, rreth orës 04:00 h dhe  21:00 h, në Gjilan, në lagjen “Dheu i 

Bardhë”, në banesën e përbashkët, i pandehuri, me dashje dhe me qëllim të shkaktimit të 

dhimbjes, mundimit, frikës, përuljes dhe shqetësimit të dëmtuarës-bashkjetueses së tij N. I., ka 

përdorur forcën fiziki, në atë mënyrë që fillimisht në ora 04:00 të mëngjesit, pa ndonjë arsye e 

zgjon nga gjumi të dëmtuarën duke  i bërtitur dhe fyer dhe më pas e kanos me fjalët “të kapi të 

qaj, ta shti kryt në zjerëm, e qaj djalin”, ndërsa përsëri rreth orës 21:00 të mbrëmjes, pas një 

mosmarrëveshje verbale pa ndonjë arsye të rëndomt, vetëm se e dëmtuara i këkon ta ndihmojë 

në kujdesin e fëmiut të tyre, i pandehuri tensionohet, fillon të shajë e bërtasë dhe në një 

moment e sulmon fizikisht të dëmtuarën duke e goditur me grushte fytyrës, me prast tek e 

njejta k shkaktuara frikë, dhimbje, mundim dhe shqetësim të madh emocional. 

 

-Me çka ka kryer veprën penale sulmi nga neni 187 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 të 

KPRK-ës. 
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Andaj, gjykata në bazë të nenit 87,88,89, dhe 90 të KPRK-së, si dhe nenit 514, paragrafi 3 të 

KPP-ës, i shqipton: 

 

MASËN E TRAJTIMIT TË DETYRUSHËM PSIKIATRIK NË LIRI NË INSTITUCIONIN 

SHËNDETËSOR 

 

I. Ndaj të pandehurit F. F. shqiptohet masa e trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri, e 

cila masë do të zbatohet në Qendrën e Shëndetit Mental në Gjilan, duke filluar  nga dita 

kur ky aktvendim të merr formën e prerë dhe e cila nuk mund të zgjas më shumë 3 (tre) 

vjet. 

 

II. Obligohet i pandehuri F. F., që pasi që ky aktvendim të merr formën e prerë,  të 

paraqitet në Qendrën e Shëndetit Mental në Gjilan, në mënyrë që t’i nënshtrohet 

trajtimit psikiatrik, sipas rregullave të caktuara nga mjeku përkatës. 

 

III. Qendrën e Shëndetit Mental në Gjilan, ËSHTË E OBLIGUAR që së paku 1 (një) herë 

në 6 (gjashtë) muaj ta njoftojë këtë gjykatë lidhur me gjendjen shëndetësore dhe 

suksesin e trajtimit të personit të lartpërmendur. 

 

IV. Në rast se i pandehuri F. F., nuk i nënshtrohet trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri, 

kjo gjykatë sipas detyrës zyrtare ose sipas propozimit të institucionit të kujdesit 

shëndetësor do ta zëvendësojë këtë masë me masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik 

në ndalim. 

 

V. Shpenzimet e procedurës penale mbulohen nga shpenzimet publike. 

 

A R S Y E T I M 

 

1.Rrjedha e çështjes 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me datë 18.01.2019, pranë kësaj 

gjykate ka paraqitur aktakuzën me numër PP.II.nr.98/2019, të datës 17.01.2019, kundër të 

pandehurit F. F. nga Gjilani, për shkak të veprës penale sulmi nga neni 187 paragrafi 3 lidhur 

me paragrafin 1 të KPRK-ës.   

 

Me datë 26.02.2019, pranë kësaj gjykate është mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar në të cilin 

ishin të prezent prokurori i shtetit,  e dëmtuara  N. I.,  mbrojtësi i viktimave në ZMNV në 

Gjilan dhe i pandehuri F. F., në këtë seancë mbrojtësi i viktimave pranë ZMNV në Gjilan, Gani 

Leci ka deklaruar se ndaj të pandehurit Fatlum Fetahu në procedurën civile të zhvilluar pranë 

kësaj gjykate është kërkuar që ndaj të pandehurit ti shqiptohet ndonjë masë e trajtimit ngase i 

njejti vuan nga çrregullimet mendore, me çrast pas marrjes së këtyre informacioneve gjykata 

për seancën e shqyrtimit gjyqësor, të pandehurit i kishte caktuar mbrojtësin Kadri Syla, avokat 

si Gjilani, si mbrojtës sipas detyrës zyrtare dhe po ashtu kishte ftuar edhe ekspertin psikiatër 

Dr.Afrim Canaj, që të deklarohej lidhur me gjendjen mendore të të pandehurit, ku para 

deklarimit të të pandehurit lidhur me fajësinë eksperti psikiatër i ftuar nga ana e gjykatës kishte 

deklaruar se i pandehuri vuan nga një çrregullim që në esencë është neurologjik i cili njihet si 

epilepsi që karakterizohet me sulme që janë shumë specifike dhe që ndikojnë direkt në 

vetëdijen e të pandehurit dhe duke u bazuar në këtë ka propozuar që ndaj tij duhet të 

shqiptoheet masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri, andaj pas deklarimit të ekspertit 
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edhe prokurorja e shtetit kishte ndryshuar aktakuzën e paraqitur ndaj në pandehurit dhe në vend 

të saj kishte paraqitur propozim për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në 

liri. Pas leximit të propozimit të prokurores së shtetit i pandehuri kishte deklaruar se e ka 

kuptuar në tërësi propozimin e paraqitur  ndaj tij dhe se nuk ka nevojë për sqarime shtesë, duke 

deklaruar se e pranon fajësinë për kryerjen veprës penale e cila i vihen në barrë, pranim i 

fajësisë ky e cili nuk është kundërshtuar nga palët prezente, me ç’rast gjykata me aktvendim 

procedural ka pranuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit. 

 

2.Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

 

Gjykata pas dëgjimit të palëve dhe atë prokurores së shtetit, ekspertit të neuropsikistrisë Dr. 

Afrim Canaj, të dëmtuarës N.  I., mbrojtësit të të pandehurit avokatit Kadri Syla dhe të 

pandehurit F. F. ka marrë aktvendim me të cilin ka pranuar pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurit për veprën penale e cila i vihet në marrë në bazë të propozimit të paraqitur nga ana 

e Prokurorisë Themelore në Gjilan, ngase ka konstatuar se janë plotësuar gjitha kushtet ligjore 

për një gjë të tillë. Në këtë aspekt gjyqtari ka konstatuar se i pandehuri e ka kuptuar drejtë 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare 

pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij, se i pandehuri nuk ka qenë i detyruar ose 

i shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranoj fajësinë, se pranimi i fajësisë mbështet në faktet e 

çështjes të cilat i përmban propozimi dhe se propozimi për shqiptimin e masës së trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik në liri nuk përmban ndonjë shkelje ligjore e as gabime faktike. 

 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: se i pandehuri F. F. ka 

kryer veprën penale sulmi nga neni 187 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-ës, në 

kohën,vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

4.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të masës 

 

Gjykata konform nenit 88, nenit 89 dhe 90 të KPRK-së dhe nenit 514 të KPP-së saktësisht dhe 

në mënyrë të plotë, vërtetoi faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm, 

ndërsa me rastin e shqiptimit të masës ka marrë parasysh mendimin e ekspertit psikiatër 

dr.Afrim Canaj, të dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor si dhe provat e tjera që gjinden në 

shkresat e lëndës, ku pas dëgjimit dhe mëndimit të palëve, në pajtim me nenin 90 paragrafi 1 

nën paragrafët : 1.1; 1,2 dhe 1.3 të KPRK-së, konstatoi se për të pandehurin: a) Ekziston rrezik 

serioz se kryesi do të kryej prapë vepra të ngjashme penale, b)Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik 

në liri është i nevojshëm për t’iu shmangur kryerjes së veprave penale të tjera, dhe c)Trajtimi i 

detyrueshëm psikiatrik në liri është i mjaftueshëm për të shmangur rrezikun serioz. Sipas 

bindjes së gjykatës masa e shqiptuar ndaj të pandehurit F. F., duke i marrë parasysh rrethanat e  

përmendura më lartë është masë e drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës penale dhe 

shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit dhe se kjo masë do të ndikoj tek i pandehuri në 

mënyrë që i njëjti të rehabilitohet dhe në të ardhmen të mos përsërisë vepra të tjera penale po 

ashtu me këtë masë do të arrihet qëllimi i rehabilitimit psikiatrik i të pandehurit me paraqitje 

për trajtim në institucionin e kujdesit shëndetësor  kështu që i pandehuri do të shmanget nga 

kryerja e veprave penale të çfarëdo natyre. 

 

 

 

 



 Numri i lëndës: 2019:073208 
 Datë: 16.04.2019 
 Numri i dokumentit: 00279229 
 
 

4 (4)  

2
0

1
9

:0
7

3
2

0
9

 

 

5.Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike 

 

E dëmtuara N. I., në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se e njëjta nuk i bashkangjitet 

ndjekjes penale dhe nuk paraqet kërkesë pasurore juridike me ç’rast gjykata nuk vendosi lidhur 

me kërkesën pasurore juridike. 

 

Andaj nga arsyet lartcekura, gjykata në pajtim me nenit 514 paragrafi 3 të KPP-së lidhur me 

nenin 90 paragrafi 1 të KPRK-së, vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi,  

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.71/2019, më  datë 10.04.2019 

 

 

Procesmbajtësja,                     Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Berna Maliqi                         Rilind Sermaxhaj 

 

 

 

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

në Prishtinë, në afat prej 8 ditëve nga dita e pranimit të të njejtit. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme i paraqitet kësaj gjykate. 


