
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE GJILAN 
 

 

1 (7)  

   
2
0
2
1
:0
4
8
9
9
7

 

Numri i lëndës: 2021:033940 

Datë: 25.05.2021 

Numri i dokumentit:     01812717 

 

 

PKR.nr. 57/21 

 

NË EMER TE POPULLIT 
 
Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të Rënda, duke 
vendosur sipas kryetarit të trupit gjykues Naser Maliqi, me sekretaren 
juridike Fikrete Destani, në çështjen penale  të pandehurëve B.T. nga 
fshati Doberqan, Komuna e Gjilanit, për shkak veprave penale mbajtje në 
pronësi, kontroll, ose posedim të paautorizuar të armeve, nga neni 366.p.1 
te KPRK-se dhe veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1 
nënparagrafi 1.3 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, të cilin e mbron 
Av.Savdail Robeli nga Gjilani me autorizim, A.S. nga Gjilani rr. e 
Komunovës pa nr. per shkak të  veprës penale Lëndim i lehët trupor nga 
nenin 185 par.1 nënparagrafi.3.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, të cilin e 
mbron Av.Burim Islami nga Gjilani, sipas autorizimit, A.T. nga fshati 
Livoq i Epërm, lagjja e Jabuqëve, për shkak vepërs penale Lëndim i lehët 
trupor nga nenin 185 par.1 nënparagrafi.3.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-
së, të cilin e mbron Av.Sherif Sherifi me autorizim, e sipas aktakuzës së 
Prokurorisë Themelore në Gjilan, Departametni për Krimet e Rënda, 
PP/I. nr. 45/2021, e dt. 16.03.2021, e pas mbajtjes e shqyrtimit fillestar me 
dt. 24.05.2021, ndersa me date 25.05.2021 shpall dhe  përpilon këtë:  
 
  
 AKTGJYKIM 
 
Ndaj te pandehurve; 
 

1. B.T.  me nofken “Q.” nga babai N.  dhe nena E., e lindur A. , i lindur 
më ...., ne Vrajë, Republika e Serbisë, jeton në fshatin D., Komuna e 
Gjilanit, me nr. personal ....., i gjendjës së mesme ekonomike, ka të 
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kryer shkollën e mesme, i pa punë, i pa marturar, shqiptar, shtetas i 
Republikes së Kosoves.  
  

2. A.S. nga babai H. dhe nëna M., e lindur A., i lindur më ...., në 
fshatin N.,Komuna e Gjilanit, jeton në Gjilan, rr e ... me nr personal 
...., ka të kryer master Juridik, zyrtar  ligjior te përbarusi privat i 
martuar baba i dy fëmijve, i gjendjes mesme ekonomike, shqiptar, 
shtetas i Republikës së Kosovës. 
  

3. A.T.  nga babai E. dhe nëna H. e lindur A., i lindur më 09..., në 
Gjilan, jeton në fshatin L. E. lagjaja e Jabuqëve, Komuna e Gjilani., 
me nr. personal .......,i gjendjës se mesme ekonomike, ka të kryer 
shkollën e mesme, i pa punë, i marturar, shqiptar, shtetas i 
Republikës së Kosovës 

  
                                           JANË FAJTOR  
 
 
      I 
 
I pandehuri B.T.: 
  
Sepse në kohë të papëcakturar  e deri më date ......., ka sigurar dhe mbajtë 
në pronsi  në mënyr të pa autorizuar  armën  e zjarrtë-revolën e markës 
Sig, tëkalibrit 9mm me nr. serik A1089921 dhe 8 fishek të të njetit caliber, 
të cilat me datën  e sipërshënuar, i janë gjetur dhe janë konifskuar 
përkohësisht nga ana e policies së Kosovës, 
  
-me c’rast ka kryer veprën penale, mbajtja në pronësi, kontroll  ose 
posedim të paautorizuar të armëve nga neni  366.par.1.te KPRK-së. 
 

II. 
 
Të pandehurit B.T., A.S., A.T. ; 

 
Më datë ..., rreth orës 17:20 min, në hapësirën  Arena fitnes club në rrugën 
Adem Jashari  në Gjilan në bashkëveprim, kanë lënduar  lehët  tani të 
dëmuarin F.G. nga Gjilani, në atë mënyr  që fillimisht  pandehuri A.S.  ka 
fillurar  një konfilikt verbal me të dëmuarin, rreth blerjës së një prone  e 
pastaj të dëmuarin e kap me duar I pandehuri B.T. , duke e shtyer e pastaj 
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duke e goditur dy here me grushta dore në fyyrë dhe hundë e në ato  
qaste të dëmtuarin e godet edhe  pandehuri  A. po ashtu me grushta dore 
dhe në momentin kur i dëmuari tenton ti thërras policinë me telefon, 
ndërhyn i pandehuri A. fillimisht duke mos lejuar ta bëj këtë e pastaj edhe 
ky i pandehur e godet me daur dy her ë në nofull dhe fytyrë të dëmtuarn 
dhe kur i dëmutari fillon të veprojë në vetë mbrotje, tre të pandehurit 
bashkërisht e godasin atë me grushta dore dhe shqelma në pjesë të 
ndryshme të trupit duke e rrëzuar në tokë dhe pasi intervenojnë persona 
tjerë të pandehurit largohen kurse i dëmtuari në dërkoh  nga policia e 
Kosovës dërgohet për trajtim  mjekësor në spitalin e Gjilanit, ndërsa nga 
sulmet e që i kanë bërë të pandehurit të  njejtit i janë shkaktuar lëndime të 
lehëta trupore me posja të përkohshme për shëndetit dhe atë ndrydhje e 
indve të buta të kokës në regjionin ballor dhe fytyrës si dhe një plagë 
gërvishtëse në regjinin mbi hundë, e ënjtur dhe maviosje në regjionin e 
hundës, skuqje në pjesën e pasme të qafës dhe shpatullës së krahut të 
majtë dhe thyrje të ndryshme të hundës, 
 
-Me qka në bashkëkryje kan kryer vepërn penale Lëndim i lehët trupor 
nga nenin 185 par.1 nënparagrafi.3.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së 

 
-Andaj në baze te nenit 4,38,39,40,43,69,70,71,72,75,76 dhe nenit 365, 450 të 

KPPK-së,   

 

Konstaton; 

 

Te pandehurit B.T.; 

 

-për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll  ose posedim të 
paautorizuar të armëve nga neni  366.par.1.te KPRK-së i cakton denim 
me gjobë ne lartsi prej 1.000,00 (njimijë) euro. 
 
-për veprën penale  Lëndim i lehët trupor nga nenin 185 par.1 
nënparagrafi.3.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së  I cakton denim me 
gjobe ne lartsi prej 1.500,00 (njimije e peseqind) euro. 
 

 

 

 I GJYKON 

 

1.Te pandehurin B.T. me denim unik me gjobë ne lartsi prej 2.500,00 (dymije e 

pesqind) euro, në të cilin denim do t’i llogaritet edhe koha e qendrimit në 



 Numri i lëndës: 2021:033940 
 Datë: 25.05.2021 
 Numri i dokumentit: 01812717 
 

4 (7)  

   
2
0
2
1
:0
4
8
9
9
7

 

paraburgim prej 22.02.2021 e deri me 19.03.2021, të cilin denim duhet ta paguaj 

në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmëris së këtij aktgjykimi, në të 

kunderten ky denim me gjobë do  të zevendsohet me denim burgu, ku për qdo 20 

euro do të llogaritet nji ditë burg. 

 
2. Te pandehurin  A.S. me denim me gjobe  në lartsi prej 1.000,00 (njimije) 

euro, në të cilin denim do t’i llogaritet edhe koha e qendrimit në paraburgim prej 

22.02.2021 e deri me 19.03.2021, të cilin denim duhet ta paguaj ne afat prej 15 

ditesh nga dita e plotfuqishmeris së ketij aktgjykimi, në të kunderten ky denim 

me gjobë do  të zevendsohet me denim burgu, ku per qdo 20 euro do te llogaritet 

nji ditë burg. 

 
2. Te pandehurin  A.T. me denim me gjobe  ne lartsi prej 1.000,00 (njimije) 

euro, në te cilin denim do t’i llogaritet edhe koha e qendrimit në paraburgim prej 

22.02.2021 e deri me 19.03.2021, te cilin denim duhet ta paguaj ne afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmëris se ketij aktgjykimi, në të kunderten ky denim 

me gjobë do të zevendsohet me denim burgu, ku për qdo 20 euro do të llogaritet 

nji ditë burg. 

 
Detyrohen të akuzuarit që në emër të paushallit gjyqësor të paguajën shumat prej 

nga 30 (njëzet) eurove sejcili prej tyre, ndersa ne emër të fondit për 

kompensimin e viktimave shumat prej nga 50 (pesëdhjetë) eurove sejcili prej 

tyre, si dhe shpenzimet gjyqësore sipas llogarisë perfundimtare. 

 
Konfiskohet arma e zjarrit e markës Sig,  e kalibirt 9mm  me nr. serik 
A10889921 dhe 8 fishekë të të njetit  caliber. 
 
I demtuari F.G.  per realizimin e kerkeses pasurore-juridike, udhzohet ne 
contest civil. 
 

              A R S Y E T I M  

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të Renda, me 

dt.16.03.2021,  ka ngritur aktakuzën PP.I. nr45/2021, ndaj të akuzuarve B.T., për 
shkak veprave penale mbajtje në pronësi, kontroll, ose posedim të 
paautorizuar të armeve, nga neni 366.p.1  dhe   vepren penale Lëndim i 
lehët trupor nga nenin 185 par.1 nënparagrafi.3.1 lidhur me nenin 31 të 
KPRK-së, A.S. e A.T. per shkak te vepres penale Lëndim i lehët trupor 
nga nenin 185 par.1 nënparagrafi.3.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 
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Kryetari i trupit gjykues, me datën 23.05.2021, ka mbajtur seancën e shqyrtimit 

fillestar, ku është lexuar aktakuza nga ana  e prokurorit të shtetit dhe pas leximit 

të aktakuzës i pandehurit, B.T., ka  deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën e lexuar, 

e pranon fajsinë lidhur me veprat penale  mbajtja në pronësi, kontroll  ose 
posedim të paautorizuar të armëve nga neni  366.par.1.te KPRK-së. Dhe 

Lëndim i lehët trupor nga nenin 185 par.1 nënparagrafi.3.1 lidhur me 
nenin 31 të KPRK-së. 
 A.S. ka  deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën e lexuar, e pranon fajsinë lidhur me 

veprën penale  Lëndim i lehët trupor nga nenin 185 par.1 nënparagrafi.3.1 
lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 
A.T. Selimi ka  deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën e lexuar, e pranon fajsinë 

lidhur me veprën penale  Lëndim i lehët trupor nga nenin 185 par.1 
nënparagrafi.3.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 
 

Gjatë shyrtimit fillestar dhe publik kryetari i trupit gjykues pas dëgjimit të të 

pandehurve dhe prokurorit të shtetit, ka marr aktvendim me të cilin kan pranuar 

pranimin e fajësisë, për shkak se ky pranim është bërë në mënyrë vullnetare dhe 

është në përputhje me provat që gjenden në shkresat e lëndës: raporti I oficerit  të 

policies me numër rastit 2021-CA-0205 I datës 22.02.2021, fotodokumentacioni 

nga shkresat e lëndës, procesverbali mbi  konfiskimin e sendëve një Cd nga 

kamerat  e incizmive, mendimet  dhe konstatimin  mjekësor mbi lëndimet në 

emër të Flamur Gernavci si dhe  shkrsat e lëndës. 

Kryetari i trupit gjykues ka konstatuar, se të pandehurit e ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi është bërë vullnetarisht nga ana e të  

pandehurve   pranimi i fajit mbështet në faktet e çështjës që përmbanë aktakuza 

dhe se e njëjta nuk përmbanë asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

Gjatë matjës dhe shqiptimit të dënimit, gjykata ka marr për bazë rrethanat që 

ndikojn në llojin dhe lartësin e dënimit. Në këtë aspekt kryetari i trupit gjykues si 

rrethane lehtësuese për të pandehurit  ka pas parasysh pranimin e fajësisë, janë 

penduar, kan kërkuar falje për kryerjën e kësaj vepres penale, gjendjen e tyzre 

ekonomike i premtojn gjykatës që në të ardhmen, nuk do të përsërisin vepra tjera 

penale, i demtuari F.G. nuk i eshte bashkangjitur ndjekjes penale ndaj te 

akuzuarve (deklarata e F.G.t dhene ne Prokurori). Ndërsa si rrethan rënduse për 

teë pandurin  B.T., ka mar parasysh faktin, si njeti është i njohur për gjykatën si 

recidivist, andaj të njetit për vepën penale nën dispozitivin II. të aktgjykimit i ka 

shqiptuar denim më të ashpër me gjobë, në krahisim me dy të pandehurit të tjerë. 

 

Sipas Kryetarit të Trupit Gjykues, dënimi me gjobë I shqiptuar si në  dispoztiv të 

aktgjykimi është adekuat me veprat e kryera nga ana e të pandehurve, të cila 

denime do të ndikojn poztivish  te të pandehurit dhe rrethi I tyre shoqëror, që kto 

vepra të mos përseriten më. 
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Në denimet e shqiptuara, gjykata të pandehurve u aka llogarit edhe kohën e 

kaluar në paraburgim. 

 

Të pandehurit janë detyruar që në emër të paushallit gjqyqsor të paguajn shumat 

30 euro ndërsa në emër të vikitimave të krimit janë detyrar që të paguajn shumat 

prej 50 euro secili prej tyre si dhe shpenzimet e procedures penale në baz të 

llogarisë përfundimtare të ksaj gjykate. 

 

Gjykata ka konfiskuar armën e zjarrit e markës Sig  e kalibirt 9mm  me nr 
serik A10889921 dhe 8 fishekë të të njetit  caliber.  
 

I demtuari per realizimin e kerkeses pasurore juridike eshte udhzuar ne contest 

civil.    
 

GJYKATA THEMELORE NE GJILAN 

DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 

Më datë: 25.05.2021 

 

 

Sekretare juridike,       Kryetari i trupit gjykues 

Fikrete Destani       Naser Maliqi 

 

KSHILLA JURIDIKE: Kunder ketij aktgjykimi, palet e pakënaqura munden të 

ushtrojnë ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes në Gjykatën e Apelit te 

Kosoves në Prishtinë, nëpërmes kësaj gjykate. 
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