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Numri i lëndës: 2018:057877 

Datë: 27.02.2020 

Numri i dokumentit:     00861889 

 
P. nr. 402/17 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
Gjykata Themelore Gjakovë/ Dega Malishevë- Departamenti i Përgjithshëm- gjyqtari i vetëm 
gjykues Njazi Morina, me zyrtaren ligjore Albane Morina, në lëndën penale kundër të 
akuzuarve: F. M., nga fshati D., Komuna e Malishevës, për shkak të veprës penale sulm nga 
nenin 187 par.3 lidhur me par. 1 të KPRK-së; R. M. nga fshati D., Komuna e Malishevës, për 
shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga nenin 188 par. 1 të KPRK-së; dhe H. M., nga 
fshati D., Komuna e Malishevës, për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga nenin 188 
par. 2 e lidhur me par. 1  të KPRK-së, të akuzuar nga Prokuroria Themelore- Departamenti i 
përgjithshëm me aktakuzë PP/II.nr. 945/17 të datës 24.11.2017 në shqyrtimin gjyqësor të 
mbajtur më datën 13.01.2020 në prezencën e Prokurorit të Shtetit Dëshire Jusaj, të dëmtuari 
R. M., përfaqësuesit ligjore të G. . H. M., të akuzuarve: F. M. dhe mbrojtësi i tij B. K. avokat në 
P., R. M., dhe H. M. dhe mbrojtësit të tij E. G.avokat në P., më datën 16.01.2020, mori dhe 
publikisht shpalli këtë: 
 
 
 

A K T G J Y K I M  
 
I akuzuari F. M. nga i ati G., e ëma R., e gjinisë R., i lindur me datën ...., nga fshati D., Komuna e 
M., është duke vijuar shkollën e mesme, i pa punë, i pa dënuar më parë, i gjendjes së dobët 
ekonomike, me numër personal .... 
 
I akuzuari R. M. nga i ati H. e ëma E. e gjinisë G., i lindur me datën ...., nga fshati D.,  Komuna e 
M., ka të kryer shkollën Filloren, i pa punë, i pa dënuar më parë, i gjendjes së dobët ekonomike, 
me numër personal .... 
 
I akuzuari H. M. nga i ati R., e ëma K., e gjinisë H., i lindur me datën ...., nga fshati D., Komuna e 
M., ka të kryer shkollën Filloren, i pa punë, i pa dënuar më parë, i gjendjes së dobët ekonomike, 
me numër personal .... 
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I Akuzuari F. M. 
 

ËSHTË FAJTOR 
Sepse, 
 
I.  Me datën 30.06.2017, rreth orës 20:30 min, në fshatin D., Komuna e Malishevës, përderisa i 
pandehuri ishte duke u shëtitur me biçiklete rrugës në lagjen e tij, kur arrin ne vendin e quajtur 
‘’L.’’, aty në mesin e disa fëmijëve ishte edhe i dëmtuari- i mituri  G. M. nga fshati D., Komuna 
e M., i cili më te parë të pandehurin, e shanë dhe e ofendon, ku si rezultat i kësaj i pandehuri i 
ofrohet të dëmtuarit dhe e godet tri herë me shuplakë në fytyrë, me ç’ rast të dëmtuarit i 
shkakton ankth dhe frik. 
 
-me çka ka kryer veprën penale të sulmit nga nenin 187 par.3 lidhur më par.1 të KPRK-së. 
 
 
I Akuzuari R.M. 

ËSHTË FAJTOR 
Sepse, 

 
II.  Në kohë dhe vendin e përshkruar si në piken I të dispozitivit të kësaj aktakuze, i pandehuri i 
shkakton lëndime trupore personit tjetër, ashtu që i pandehuri – i dëmtuari F. përderisa ishte 
duke marrë nga lama e tij një dukë më kashtë, aty shkon i pandehuri R., babagjyshi i të 
dëmtuarit- miturit G., i cili fillimisht i thotë të pandehurit– dëmtuarit F., pse e godite G., e me 
pas e kap për fyti të njëjtin dhe e godet me shuplaka në fytyrë më ç’ rast të dëmtuarit i shkakton 
lëndime të lehta trupore. 

 
-me çka ka kryer veprën penale të lëndimit të lehtë trupor nga nenin 188 par.1 të KPRK-së. 
 
 
I Akuzuari H.M. 

ËSHTË FAJTOR 
Sepse, 
 
III.  Në kohë dhe vendin e përshkruar si në piken I të dispozitivit të kësaj aktakuze i shkakton 
lëndime trupore personit tjetër në atë mënyrë që pasi e ndjek të pandehurin– të dëmtuarin F., 
i cili për t’iu shmangur  hynë në shtëpinë e axhës së tij të dëmtuarit– pandehurit R. M., nga 
fshati D., i cili posa njoftohet nga nipi i tij-i pandehuri F., del te dyert e oborrit dhe pa papritmas 
i pandehuri H., e sulmon fizikisht duke e goditur me shufër të metalit në shpinë, në qafë, në 
krahun e majte dhe në fytyrë, më pas edhe të pandehurin- dëmtuarin F., në shuplakën e djathtë 
dhe pjesët e tjera të trupit, më ç’ rast të dëmtuarit i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore. 
 
-me çka ka kryer veprën penale të lëndimit të lehtë trupor nga neni 188 par. 2 lidhur me par. 1 
të KPRK-së. 
 
Andaj, Gjykata ma aplikimin e neneve 6, 17 par. 1, 41, 43 par. 2, 45,51,73,74,75, 188 par. 1, 187 
par. 3 lidhur me par. 1, dhe nenit 188 par. 2 lidhur  me par.1 të KPRK-së, dhe neneve 450 par. 
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2 nen par. 2.6, 454 par. 1, 359 par. 2, 363, 365 dhe 463 par. 2 të KPPK-së, i gjykon  të akuzuarit 
: F. M., R. M., DHE H. M. me,  
 

DENIM ME KUSHTE 
 
Të akuzuarin F. M. e dënon me dënimi me burgim në kohëzgjatje prej pesë (5) muajve, i cili 
dënimi i shqiptuar nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej një (1) viti nuk kryen vepër 
tjetër penale. 
 
Të akuzuarin R. M. e dënon me dënimi me burgim në kohëzgjatje prej pesë (5) muajve, i cili 
dënimi i shqiptuar nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej një (1) viti nuk kryen vepër 
tjetër penale, dhe 
 
Të akuzuarin H. M. e dënon me dënimi me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajve, i cili 
dënimi i shqiptuar nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej një (1) viti nuk kryen vepër 
tjetër penale. 
 
Detyrohen të akuzuarit që në emër të kompensimit të viktimave të krimit që secili veç e veç ti 
paguajnë shpenzimet me nga 30,oo €, si dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor secili veç e veç 
në shumën me nga 20,oo €, si dhe për shpenzimet e procedurës penale në mënyrë solidare në 
shumën me nga 50,oo €, të gjitha këto në afatin prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së 
këtij aktgjykimi. 
 
Të dëmtuarit: G. (H.) M. dhe R. (B.) M. që të dy nga fshati D., Komuna e Malishevës, për 
realizimet e kërkesave pasurore juridike, udhëzohen në kontest civil. 
 

 

A r s y e t i m i  
 
Prokuroria Themelore- Departamenti i përgjithshëm në Gjakovë, me aktakuzë PP/II. nr. ..., të 
datës 24.11.2017, ka akuzuar të akuzuarit: F. M., nga fshati D., Komuna e M., për shkak të 
veprës penale sulm nga nenin 187 par.3 lidhur me par. 1 të KPRK-së; R.M. nga fshati D., Komuna 
e Malishevës, për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga nenin 188 par. 1 të KPRK-së; 
dhe H. M., nga fshati D., Komuna e Malishevës, për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor 
nga nenin 188 par. 2 e lidhur me par. 1  të KPRK-së.  
 
Prokuroria e shtetit Dëshire Jusaj, në fjalën përfundimtare, në këtë seancë gjyqësorë me vet 

faktin e pranimit të fajësisë së të akuzuarve ua argumentua besueshmëria ligjore e diapozitivave 

siç janë përshkruar në aktakuzë, bazushmeri kjo e mbështetur edhe nga shkresat si ne aktakuzë 

për çka kësaj gjykata i propozoj që të njëjtit të shpallën fajtor, të dënohet sipas ligjit e po ashtu 

te obligohen ne shpenzimet sipas ligjit. 

 

I dëmtuari R.M.në fjalën e tij përfundimtare deklaron se ja lë gjykatës më vendos. 

 

Përfaqësuesi ligjor i të dëmtuarit G. M., H. M. në fjalën e tij përfundimtare deklaron se nuk 

kërkoj që të dënohen te akuzuarit dhe nuk kërkoj kompensim demi. 
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Mbrojtësi i të akuzuarit F. M. av. B. K. në fjalën përfundimtare deklaron se duke pas parasysh 

se kemi një aktvendim nga gjykata lidhur me pranimin e fajësisë gjë që ky aktvendim është ne 

përputhshmëri të plotë në raport me klientin tim respektivisht me pranimin e fajësisë. Duke pasur 

parasysh se klienti im gjatë paraqitjes së tij lidhur me pranimin e fajësisë i njëjti tregoj se 

pranimin e fajësisë e bën në mënyrë të vullnetshme pa presionin e askujt dhe i njëjti para kësaj 

gjykate deklaroj se lidhur me veprën penale i vjen keq dhe se i njëjti dha premtimin ku premtimi 

i tij hyn ne domenin e garancionit ne raporte me gjykate se i njëjti nuk do te përsëris vepre penale. 

Andaj i kërkoj gjykatë respektivisht gjyqtarit të çështjes që pranim in e fajësisë të klientit tim ta 

analizoj me një kujdes te veçante duke pasur parasysh ne këto situata edhe gjykata edhe prokurori 

edhe shoqëria civile edhe ne që jemi pjesë përbërës e drejtësisë dhe konsideroj se gjykata përtej 

asaj që në gjykim që konsideroj që nuk është relevant vetëm dënimi po përtej sa konsideroj që 

është vullnet i te gjithë palëve e me theks te veçante gjykatës që përmes gjykimit të njëjtin të 

krijoj në atë situata që i njëjtit te risocializohet, rehabilitohet dhe përtej sa që ta krijoje klientin 

apo të kuptoj klienti që në të ardhme te jetë preventive pe vetvete dhe për rrethin ku jeton që i 

njëjti mos bie ndesh me ligjin. Konsideroj që gjykata tash e ka arritur këtë qëllim andaj gjykatë 

i kërkoj para marrjes apo matje së dënimit nga nenin 73 të KPRK-së, gjykata të parasheh kushtet 

lidhur me zbutjen e dënimit ku janë të parapara nga neni 75-76 të KPRK-së, dhe se ne fund 

gjykata në pajtim me dispozita ligjor veç që i cekem klientit tim ti jep një dënim me te ulët që 

konsideroj që ky dënim të arri qëllimin e dënimit por duke gjithmonë duke iu referuar që dënimi 

mos të jetë në atë masë që ta dëmtoj klientin tim e që do të ishin pasoja të parikuperueshme. 

 

I akuzuari F. M. gjatë shqyrtimit gjyqësor deklarohet i fajshëm për akuzën, i premtoj gjykatë së 

nuk do të përsëris vepër tjetër penale, ndjej keqardhje.  

I akuzuari F. M. në fjalën Përfundimtare deklaron se e mbështes fjalën e avokatit tim.  

 

I akuzuari R. M. deklaron i fajshëm për akuzën, ju kërkoj falje të pranishmëve, kjo nuk ka qenë 
mirë, por ka ndodhur, i premtoj gjykatë së nuk do të përsëris vepër tjetër penale, ndjej 
keqardhje për rastin që ka ndodhur.  
I akuzuari R. M. që të deklarohet ne fjalën përfundimtare  nuk kam çka të deklaroj më shumë 
se nga ato që i thash me lartë. 
 
Mbrojtësi i të akuzuarit H.M. av. E. G. ne fjalën e ti përfundimtarë deklaron se fjalën time 

përfundimtare pas pranimit të fajësisë nga i mbrojturi im mu nuk me mbetet gjë tjetër veç ta lus 

gjyqtarin e çështje që gjatë marrjes së vendimit me shqiptimit e sanksionit penale ti ketë parasysh 

të gjitha rrethanat lehtësues duke ndikuar edhe ne zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit pasi që 

tan jemi dëshmitar se palët e involvuara në këtë rast pranimit e fajësisë e bën ne vetëdije te plotë 

të penduar dhe shprehen kërkim falje premtuan se ne te ardhme do te jen te përmbajtur çka do të 

thotë se edhe me një dënim sa me te bute do te arrihet edhe qëllimi i dënimit. 

 
I akuzuari H. M. deklaron i fajshëm për akuzën ju kërkoj falje të pranishmëve, i premtoj gjykatë 
së nuk do të përsëris vepër tjetër penale. 
I akuzuari H. M. në fjalën e tij përfundimtare deklaron se e mbështes avokatin tim, kërkoj falje, 
premtoj që në të ardhmen do të jemi i përmbajtur. 
 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga të akuzuarit, të 
cilët në shqyrtimin gjyqësor vullnetarisht kanë pranuar fajësitë, për shkak të cilës gjykata nuk 
ka administruar prova, gjatë pranimit të fajësive gjyqtari i vetëm gjykues konstatoi se të 
akuzuarit kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimet janë bërë vullnetarisht  
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nga të akuzuarit. Pranimet e fajeve mbështeten në faktet dhe çështjet që përmban aktakuza, 
në materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk 
përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 
 

Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarve 
formohen të gjitha elementet e veprës penale të përshkruara si në shqiptim të këtij aktgjykimi 
dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarit ti shpall fajtor dhe ti gjykojë në bazë të ligjit, e më 
parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tyre. 
 
Po ashtu nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë: Raporti fillestar i incidentit 
nr. ... dt. 30.06.2017; raporti policor mbi marrjen ne pyetje te dyshuarit/ pandehurit H.M., 
dhënë ne Stacionin Policor M. nr. ... dt. 30.06.2017; raporti policor mbi marrjen ne pyetje te 
dyshuarit/ pandehurit R. M. dhënë ne Stacionin Policor M. nr. ... dt. 30.06.2017; raporti policor 
mbi marrjen ne pyetje te dyshuarit/ pandehurit F. M. dhënë ne Stacionin Policor M. nr. .... 
dt.01.07.2017; Q. K. M. F Malishevë raporti mjekësor nr... dt.30.06.2017 për F. M.; raporti 
policor mbi marrjen ne pyetje te dyshuarit/ pandehurit R. M. dhënë ne Stacionin Policor M. nr. 
.... dt. 01.07.2017; Q. K. M. F Malishevë raporti mjekësor nr.... dt.30.06.2017 për R. M.; Spitali 
rajonal ’’P.. Dr.  .... Prizren nr. ... dt.30.06.2017, për R. (B.) M.; Q. K. M. F M. raporti mjekësor 
nr. .... dt.30.06.2017, për G. H. M.; Ordinanca specialistike ‘’N. M.’’ M. raport mjekësor i 
dt.02.07.2017, për H. M., si dhe shkresat tjera të lëndës.  
 
Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve, gjykata vlerësoi të gjitha 
rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen 
e llojit dhe lartësisë së dënimeve, prej rrethanave lehtësuese personale të akuzuarve, se i 
akuzuari i pare ne gjykim ka pasur qëndrim tejet korrekt duke e  pranuar fajësinë për veprën 
penale, i ka premtuar gjykatës se nuk do te përsërite vepër tjetër penale, me pare i pa dënuar, 
është i moshës së re, I akuzuari i dyte ne gjykim ka pasur qëndrim tejet korrekt duke e pranuar 
fajësinë për veprën penale, i vjene keq që ka ndodhur, më parë i pa dënuar. I akuzuari i tret ne 
gjykim ka pasur qëndrim tejet korrekt duke e  pranuar fajësinë për veprën penale, i vjenë keq 
që ka ndodhur, e ka kryer për herën e parë. Kështu që duke mos gjetur rrethana renduese për 
të akuzuarin e parë gjykata ka ardhur në përfundim se për veprën penale të sulmit nga nenin 
187 par.3 lidhur më par.1 të KPRK-së, të përshkruar në pikën e parë  të dispozitiv të këtij 
aktgjykimi, gjykata e dënoje me dënim me burgim në kohëzgjatje prej pesë (5) muajve, i cili 
dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuarit brenda kohës së verifikimit në afat prej një (1) 
viti nuk kryen vepër tjetër penale, e të akuzuarin e dytë për veprën penale lëndimit të lehtë 
trupor nga nenin 188 par.1 të KPRK-së, gjykata e dënoje me dënim me burgim në kohëzgjatje 
prej pesë (5) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuarit brenda kohës së 
verifikimit në afat prej një (1) viti nuk kryen vepër tjetër penale, e të akuzuarin e tret për shkak 
të veprës penale të lëndimit të lehtë trupor nga neni 188 par. 2 lidhur me par. 1 të KPRK-së, 
gjykata e dënoje me dënim me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajve, i cili dënim nuk 
do të ekzekutohet nëse i akuzuarit brenda kohës së verifikimit në afat prej një (1) viti nuk kryen 
vepër tjetër penale dhe këto dënime të tilla të shqiptuara sipas bindjes së gjykatës janë në 
proporcion me veprat penale të kryera dhe me rrethanat personale të cilat i posedojnë te 
akuzuarit.  
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Vendimi për shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marr bazuar në 
nenin 450 par. 1 dhe 2 nën par. 2.6 të KPPK-së, si dhe bazuar në nenin 39 par. 3 nën par. 3.2 te 
Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit nr. 05/L-036. 
 
Vendimi për udhëzimin e palëve në kontest civil është marrë në bazë të nenit 463 par 2 të KPPK-
së 
 
Ne kuptim te nenit 365 te KPPK-së u vendos si ne dispozitiv te këtij Aktgjykimi 
 

GJYKATA  THEMELORE  GJAKOVË/ DEGA MALISHEVË 
DEPARTAMENTI  I  PËRGJITHSHËM 

P. nr. 402/17,  Datë 16.01.2020 
Zyrtarja ligjore                                                   Gjyqtari  
Albane Morina                              Njazi MORINA 
____________                                                       ____________ 
 
KËSHILLË JURIDIKE:   
 
Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat 
prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa  dorëzohet përmes 
kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.   

 


	Arsyetimi

