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                                                                                                                     P.nr.3589/15 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

           

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari,  

Kujtim Krasniqi, me procesmbajtësin Petrit Nrecaj, në çështjen penale të të pandehurit A.M nga 

Prishtina,  për shkak të veprës penale Sulmi nga neni 187 par.1 të KPRK-së i akuzuar sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë/Departamenti i Përgjithshëm, PP.II.nr.5327/15 të 

datës: 02.11.2015, pas mbajtjes së shqyrtimit Gjyqësor dhe publik, në  prezencën  prokurorit të 

shtetit Gjejrane Alaj, të akuzuarit, e me datën. 19.04.2016, mori dhe publikisht shpalli këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari; 

A.M, nga i ati A dhe nëna S,  e vajzërisë A, i lindur më dt. data e lindjes, fshati G, K.K me 

vendbanim ne P, Rr “...”nr..., me numër personal numer personal, ka të kryer shkollën e fillore, 

pensionist, i  martuar, babai i 9 fëmijëve, i gjendjes së mirë ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

Sepse, me dt: 28.08.2015, rreth orës 16:10, në P, në rrugën “...”, i pandehuri A.M, me përdorimin 

e forcës e ka sulmuar fizikisht fqinjin e tij tani të dëmtuarin R.F, duke e goditur me grushte, me 

arsyetimin se i dëmtuari u kishte thënë ter lagjes që mos të shkojnë në shitoren e të pandehurit,-  

         -me ketë ka kryer veprën penale Sulmi nga neni 187 par.1 të KPRK-së 
 

Andaj gjykata konform nenit 4,7, 49, 51,52,73  të KPK-së  si dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës 

Penale të Kosovës të njëjtit i shqipton, 

DËNIMIN ME KUSHT 

Të akuzuarit A.M i shqipton  dënim me burgim  në kohëzgjatje prej 4 (katër) muajve,  ndërsa 

gjykata dënimin e shqiptuar nuk do ta ekzekutoj ne afatin kohor prej 1 (një) viti nga dita e 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nëse i akuzuari nuk kryen vepër te re penale.  

 

Obligohet; i akuzuari që të në emër  të paushallit gjyqësor, gjykatës t’ia kompensojë shumën prej 

20 euro, në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e 

ekzekutimit  me detyrim. 

 

I dëmtuari: R.F me vendbanim në P në Rr.“...” p/n, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet ne kontest te rregullt civil. 

 

 

 

 

 

 

A r s y e t i m 
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Historiku i procedurës dhe fjala përfundimtare e palëve 

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka paraqitur aktakuzën, PP.II.nr.5327/15 të datës: 02.11.2015,  

kundër të akuzuarit A.M nga P,  për shkak të veprës penale Sulmi nga neni 187 par.1 të KPRK-së 

Gjykata me 18.04.2016 ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin Gjyqësor publik në të cilin kanë 

prezantuar prokurori i prokurorisë Themelore në Prishtinë-dep. I përgjithshëm Gjejrone Alaj, e 

cila gjatë tërë shqyrtimit gjyqësorë dhe në fjalën përfundimtare ka mbetur  në tersi pranë aktakuzës  

së paraqitur, dhe i ka propozuar gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtorë dhe ta dënoj në bazë të 

ligjit. 

I akuzuari  A.M është deklaruar se nuk do të dorëzohem deri në ditën e fundit ngase atë ditë kemi 

qenë një me një , pasi që un e kam shkundur për krahu ndërsa ky më ka grithur mua, mirëpo nëse 

don R mu pajtu me mua si kojshi që jemi do të kisha me u pajtu. 

 

Kompetenca e gjykatës                                                                                                                                        

Kompetenca territoriale - Gjyqtari ka vlerësuar se Gjykata Themelore në Prishtinë, duke u bazuar 

në nenin 29 paragrafi 1 të KPPRK-së, ka kompetencë territoriale për ta gjykuar këtë çështje, për 

arsye se vepra penale është kryer në Prishtinë, që bie në kompetencë territoriale të kësaj Gjykate. 

Kompetenca lëndore - Duke u bazuar në nenin 11 të Ligjit për Gjykatat, Departamenti i 

Përgjithshëm i Gjykatës Themelore, është kompetentë për ta gjykuar një çështje, ku të pandehurit 

akuzohen për shkak të veprës penale Sulmi nga neni 187 par.1 të KPRK-së, ku për këtë vepër 

penale parashihet dënim me gjobë ose me burgim deri në një vit, dhe po ashtu kjo vepër penale 

nuk është  përfshirë në nenin 22 të KPPRK-së. 

Konstatimet e Gjykatës 

Pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësorë dhe publik dhe administrimit të provave  si dhe vlerësimit të 

tyre veç e veç si dhe në lidhmëni me njëra tjetrën , gjykata ka vlerësuar këtë gjendje faktike: është 

vërtetuar në tersi se i akuzuari A.M ka kryer veprën penale lëndimi i lehte trupor nga neni 187 

par.1 të KPRK-së. 

 

Provat e Administruara 

-Deklarata e të dëmtuarit-R.F 

-dokumentacioni  në shkresat e lëndës. 

 

Deklarata e të dëmtuarit-dëshmitarit 

Me dt.28.08.2015, unë kam qenë duke shkuar në xhami dhe në atë moment e kam parë A, ai mu ka 

afruar dhe më ka goditur me dorë në pjesën e fulqirit- poshtë faqes ,pastaj e kam parë duke ma 

bërë me gisht derisa un vazhdova rrugën për në xhami për ta falur namazin. Arsyeja e këtij 

konflikti është një kontest pronësor i mëhershëm që kemi pasur me të akuzuarin. 

 

 

Deklarimi i të akuzuarit-    

Atë ditë kam qenë duke shkuar në xhami dhe e kam takuar rrugës R dhe e kam kapur për krahi 

duke e shkundur dhe i kam thënë pse po ban shpiunazhe e po ju thu krejt kusherinjëve që të mos 

shkojnë në shitoren e A. I kam bërë bë se nëse shkon në Gërmi dhe bënë përsëri shpiunazhe iu 

kam drejtuar me fjalët “ Ja ti ja unë”. Shkaku i këtij konflikti është një kontest i mëhershëm 

pronësor. Ndërsa në fjalën përfundimtare ka shtuar se pasi që un e kam shkundur për krahu ndërsa ky 

më ka grithur mua, mirëpo nëse don R mu pajtua me mua si kojshi që jemi do të kisha me u pajtua. 

Elementet e veprës Sulmi nga neni 187  par.1 të KPRK-së. 

 Sulmi 
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1. Kushdo që me dashje përdor forcën ndaj personit tjetër, pa pëlqimin e atij personi, dënohet 

me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet. 

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni është kryer me përdorimin e armës, mjetit të 

rrezikshëm apo ndonjë sendi tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor apo dëmtim të 

rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. 

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet ndaj viktimës së ndjeshme, kryesi 

dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet. 

 

Vlerësimi i provave 

Gjykata  i ka vlerësuar  me kujdes të gjitha provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësore  dhe 

ka ardhur në përfundim se duhet ti falet besimi i plotë provave të propozuara nga  prokurori i 

shtetit të cilat në tersi e vërtetojnë dyshim e bazuar mirë se i pandehuri ka kryer veprën penale e 

cila i vihet në barrë, pasi që të gjitha provat e prezantuara në shqyrtim kanë lidhmëni logjike, 

kohore, dhe janë bindëse e të qarta dhe janë në harmoni të plotë si me dëshminë e të dëmtuarit 

ashtu edhe me deklaratën etë akuzuarit të dhënë në mbrojtjen e tij. Nga dëshmia e dëshmitarit – të 

dëmtuarit  R.F është vërtetuar se ditën kritike ka qenë duke shkuar në xhami për ta falur namazin 

dhe rrugës është takuar me të pandehurin A.M i cili e kishte kapur vrullshëm për krahu dhe e 

kishte shkundur tani të dëmtuarin R.F. Një element tjetër që e bën të bindet gjykatën se i pandehuri 

njëmend e ka kryer veprën e penale të sulmit është edhe deklarimi i tij në procesverbal si një lloj 

gjysmë pranimi i fajësisë ku shprehet decidivisht me fjalët kërcënuese ndaj të dëmtuarit dhe duke  

e pohuar faktin se ditën kritike kanë pas një konflikt si verbal ashtu edhe fizik pasi që pa 

paralajmërim  siç e deklaron edhe vetë i akuzuari ka shkuar dhe e ka kapur vrullshëm për krahu 

dhe  ju ka drejtuar me fjalët e lartcekura. Nga këto dëshmi gjykata konstaton se është vërtetuar në 

tërësi fajësia e të akuzuarit  për veprën penale për të cilën akuzohet andaj gjykata vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata   nuk mundi të ia  fali besimin pjesërisht  deklaratës së të pandehurit  i cili  në mbrojtjen e 

tijë e mohon faktin se  në ditë, kohë  si në diapozitiv të këtij aktgjykimi se e ka goditur dhe i ka 

tani të dëmtuarës R.F  dhe shton se në ditën kritike kanë pas vetëm një fjalosje  por jo edhe 

konfrontim fizik  me të dëmtuarin, ky kundërshtim nga i akuzuari nuk është i bazuar në prova dhe 

fakte, është në kundërshtim me të gjitha provat që gjenden në shkresat e lendes dhe  është e 

orientuar në fshehjen e veprimeve inkriminuse e gjithë kjo me qëllim të shmangies nga 

përgjegjësia penale. 

 

 

Vendimi për ta shpallur të akuzuarin fajtor 

Duke u bazuar ne  këto që u thanë më lart  gjykata e shpalli fajtor të akuzuarin për veprën Sulmi 

nga neni 187 par.1 të KPRK-së, pasi që gjykata gjeti se i njëjti është përgjegjës dhe fajtor dhe  janë 

përmbushur të gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprës penale për të cilën akuzohet. 

 

Rrethanat  mbi bazën e të cilave është shqiptuar dënimi 

Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, gjykata i vlerësoi të gjitha rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese, të cilat konform nenit 73 të KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit e të cilat 

janë me ndikim me rastin e dënimit, ashtu që si rrethana lehtësuese gjeti se: është hera e parë që ka 

rënë ndesh me ligjin, dhe se i ka premtuar gjykatës se do të jetë më i kujdesshëm në sjelljet dhe 

veprimet e tije, është  pensionist, ndërsa rrethana  rënduese gjykata  nuk gjeti por duke pas 

parasysh faktin se  kjo dukuri e veprave penale është në rritje dhe se po  shkakton pasiguri juridike 

qytetarëve dhe njëkohësisht  ndikon në zbehjen  e besimit të qytetarëve në funksionimin e shtetit 

ligjorë gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi .  
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Shqiptimi i dënimit  në harmoni me peshën e veprës penale , me shkallen e përgjegjësisë penale të 

të akuzuarit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar. 

Gjykata duke u nisur nga të të thënat e lartcekura   shqiptoj dënimin si në dispozitivin e këtij 

aktgjykimi me bindje se ky dënim është adekuat me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore dhe 

shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurit si dhe me këtë dënim do të mund të arrihet qëllimi 

i dënimit nga neni 41 i KPRK-së i cili konsiston në parandalimin e  kryesit nga kryerja e veprave 

penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tije, si dhe të përmbaj personat e tjerë nga kryerja 

e veprave penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike 

Në bazë të nenit 463 par.1 dhe 2 të KPPK-së, palët e dëmtuar janë udhëzuar në kontest civil për 

realizimin e kërkesës pasurore-juridike. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor është 

marrë në bazë të nenit 450 par.2 pika 2.1 dhe 2.6 të KPPK-së. 

   

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të nenit  365 të KPPK-së, u vendos si në dispozitivin e 

këtij aktgjykimi.   

   

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i përgjithshëm-Penal 

      P.nr.3589/15   dt:19.04.2016 

 

 

Sekretari juridik,                                             Gjyqtari,  

   Petrit Nrecaj                                        Kujtim Krasniqi   

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar 

brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh,  nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimit. Ankesa bëhet përmes 

kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë 


