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Numri i dokumentit:     00785617 

 
 
                                                                                                                                            P. nr. 556/19 
 

 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
         GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, përmes 
gjykatëses së vetme gjykuese, Luljete Shabani, në lëndën penale kundër të akuzuarit V.S, të 
cilin, sipas autorizimit e mbron, av. Arton Ibrahimi, për shkak të veprave penale, Sulmi, nga 
neni 184 paragrafi 2, Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë, nga neni 321 par.1 dhe Kanosja, nga 
neni 181 par.4 lidhur me nenin 77 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 
Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm PP. II nr. 931/2019, të datës 27.06.2019, pas mbajtjes së 
shqyrtimit gjyqësor dhe publik, më datën 19.12.2019, mori dhe në prezencë të palëve, shpalli, 
ndërsa, më datën 17.01.2020, përpiloi këtë:  

 

                                                               A K T GJ Y K I M 
 

       I akuzuari V.S, me nr. personal ..., nga babai E.. dhe nëna H.., e lindur R.., i lindur më  
datë .. në .., ku edhe jeton, në rr. “...” nr. .., i pamartuar, i papunë, ka të kryer shkollën fillore, i 
gjendjes së varfër ekonomike, Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 
                                              
 

                                                 Ë SH T Ë   F A J T O R 
    
                                                                    I. 

                                                             
          Sepse,    më datë 26.12.2018,   rreth orës 23.00 min. në rr.”..., në kafiterinë “T..”  në 
Gjilan,  pas një mosmarrlëveshje, me dashje, e ka sulmuar të dëmtuarin E.A, në atë mlnyrë që 
fillimisht e ka goditur me grusht dhe kur i dëmtuari ka dashur  të largohet , ai e ka nxjerrë një 
thikë dhe në momentin e largimit të të dëmtuarit duke u afruar tek dera e lokalit,  ka marrë një 
karrigë, mjet i rrezikshëm me të cilin mund të shkakthet lëndimi trupor ose dëmtimi i rëndë për 
shëndetin dhe e ka gjuajtur në drejtim të të dëmtuarit, por nuk ka arritur ta godas  dhe e ka 
thyer një televizor në lokal,   
 

-me çka ka kryer veprën penale Sulmi nga neni 184 par. 2 lidhur me par. 1 të KPRK-
së                                                 
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                                                                           II. 
 
        Në të njejtën  datë kohë dhe vend si në dispozitivin I të kësaj aktakuze, i akuzuari me 
dashje eventuale, pas një mosmarëveshje me të dëmtuarin E.H, ka marrë një karrigë dhe e ka 
gjuajtur në drejtim të të dëmtuarit dhe e ka thyer një televizon “Plazma” në lokal, pronë e të 
dëmtuarit A.J,  me çka sipas të dëmtuarit i ka shkaktuar dëm material në vlerë në shumë prej 
300€, 
 
          -me çka ka kryer  veprën penale  Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 323 par. 1 
të KPRK-së . 
 
   III. 
 
        Në të njejtën ditë kohë dhe vend, me dashje e ka kanosur seriozisht të dëmtuarin E. H, në 
atë mënyrë që pas marëveshjes në lokal, duke e mbajtur një thikë në dorë, mjet i rrezikshëm me 
të  cilin mund të shkaktohet lëndim trupor ose dëmtim i rëndë për shëndetin, e ka kanosur të 
dëmtuarin me fjalët  “ mos ik se të vij te shpija, ta di vendin ku e ki, të pres, unë kom pre gjin 
me burra se ti e ty të ha krejt”,  e kanosjen e ka përsëritur edhe më dt. 27.12.2018, ashtu që 
përmes rrjetit social FB, nga adresa “V.S”  ka kanosur me fjalët  “për ni shpullë a po don me 
më shti në burg, a nëse mke qit kurr sta fali , pasha atë babë në vorr, jo ty po kon ta zo tandin ta 
shky përgjysë”, e po ashtu edhe më dt. 28.12.2018 rreth orës 22,45 minuta e ka thirr të 
dëmtuarin në telefon dhe e ka kanosur ”o budallë, kam me të pre në fyt një shpyrt ma pak keni 
me pas, si ti si baba yt që më keni lajmru, shihemi dhe e sheh kush jam”, me qka me veprimet e 
tijë tek i dëmtuari ka shkaktuar frikë, ankth dhe pa siguri për jetë ,  
 
         -  me çka, në vazhdimësi ka kryer veprën penale Kanosja, nga neni 181 par. 4 lidhur 
me nenin 77 të KPRK-së,  andaj, bazuar ne dispozitat e neneve  7,17,21,42, 43,47, ,72,107 të 
KPRK-së, dhe nenit 365, 453 dhe 463  të KPPRK-ës 
 
 
  
                                                               E  GJYKON 

 
          Të akuzuarin  V.S,  
         
          Për veprën penale nën dispoziivin I , me Dënim me Burg,  në kohëzgjatje prej 30 
(tridhjetë) ditësh,  ashtu që, në mbështetje të nenit 47 dhe nenit 72 par.1.6 të KPRK-së, me 
pëlqimin e të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, av. Arton Ibrahimi, dënimi i  shqiptuar me burg, 
do t’i  zëvendësohet në Dënim Gjobë, në shumë prej 300 (treqind)  €, të cilin dënim i 
akuzuari është i obliguar ta paguajë në afatin prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi, në të kundërtën,  do ti mbajë ditët e shqiptuara me burg. 

              
     Për veprën penale nën dispozitivin II, me Dënim Gjobe, në shumën prej 200 (dyqind) 

€, në të kundërtën,nëse i akuzuari nuk don ose nuk mund ta paguajë, dënimi i përmendur do t’i 
shndërrohet në dënim burgu, duke llogaritur për çdo 20 €, një ditë burgu 

 
          Për veprën penale nën dispozitivin III, me Dënim me Burg, në kohëzgjatje prej 3 (tre) 
muajve, ashtu që, në mbështetje të nenit 47 dhe nenit 72 par.1.5 të KPRK-së, me pëlqimin e 
të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, av. Arton Ibrahimi, dënimi i  shqiptuar me burg, do t’i  
zëvendësohet në Dënim Gjobë, në shumë prej 900 (nëntëqind)  €, të cilin dënim i akuzuari 
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është i obliguar ta paguajë në afatin prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi, në të kundërtën, do ti mbajë ditët e shqiptuara me burg. 

              
            Në bazë të nenit 39  par. 4 nënpar. 3.1 të Ligjit për kompensimin e viktimave të krimit, 

të akuzuarit i  shqiptohet taksa në shumën prej 30 (tridhjetë) €. 
 
             Obligohet i akuzuari që  t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin 

gjyqësor në lartësi prej 20 (njëzet) €, te gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së 
këtij aktgjykimi.  
 
         
                                                                 A r s y e t i m 
      
       Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, ka paraqitur Aktakuzën PP. 
II nr. 931/2019, të datës 27.06.2019, kundër të akuzuarit V.S, për shkak të veprave penale, 
Sulmi, nga neni 184 paragrafi 2, Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë, nga neni 321 par.1 dhe 
Kanosja, nga neni 181 par.4 lidhur me nenin 77 të KPRK-së, dhe ka kërkuar që i akuzuari të 
shpallet fajtor dhe të dënohet me dënim meritor sipas ligjit. 
     
      Meqenëse i akuzuari V.S, pas konsultimeve me mbrojtësin e tij, av. Arton Ibrahimi, e ka 
pranuar fajsinë për veprat penale të cilat i vihen në barrë, pa presion, i njoftuar nga ana e 
gjykatës lidhur me pasojat dhe benefitet e pranimit të fajsisë dhe i cili pranim është në harmoni 
me provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës, nuk pati nevojë të administrohen prova të tjera 
materiale.  
      Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, gjykatësja mori parasysh si rrethanat 
lehtësuese, poashtu edhe ato rënduese, me ç’rast rrethanë lehtësuese mori pranimin e fasjisë për 
veprën penale, e cila i vihet në barrë, shprehjen e pendimit nga ana e tij, zotimin e tij se më  
njuk do ta përsërisë këtë veprë penale, e as ndonjë tjetër,  si rrethanë rënduese, shkallën e 
përgjegjësisë dhe  peshën e veprave penale.  
      
      Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është i bazuar në nenin 453 të KPPRK -së.                                  
                           
                    Nga të cekurat më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   
 

                 GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
       DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 
                      P.nr. 556/2019, më datë 17.01.2020 

                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                  
                                                                                               Gjykatësja e vetme gjykuese,  
                                                                                                             Luljete Shabani 
                   
       
      KËSHILLA JURIDIKE: 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 së 
njejtës, ankesa dorëzohet në dy ekzemplarë, përmes kësaj Gjykate.  
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