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Numri i lëndës: 2021:036262 

Datë: 30.09.2021 

Numri i dokumentit:     02230690 

 

 

PKR.nr. 65/2021 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

                GJYKATA THEMELORE  NË GJILAN -Departamenti i Krimeve të Rënda,  në 

trupin gjykues të përbërë nga gjyqtari Agim Ademi – kryetar i trupit dhe gjyqtarëve Islam 

Thaçi dhe Sabedin Mushica, anëtar të trupit gjykues, me zyrtaren ligjore Adelina Brestovci, në 

lëndën penale kundër të akuzuarit Sh. M nga fshati ..., Komuna e Gjilanit, për shkak të veprës 

penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.3, nën par.3.2, lidhur me par.1, nën par.1.4 dhe 

nenin 31 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan, Departamenti për 

Krime të Rënda PP.I.nr.49/2021, e datës 23.03.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe 

publik me datë 16.09.2021, bie dhe në prezencë të palëve publikisht shpalli këtë:   

 

 

A  K T  GJ Y  K I M 

 

 

    I akuzuari Sh. M nga babai R... dhe nëna I..., e lindur V..., i lindur me datë ..., në 

Gjilan, me vendbanim në fshatin ..., Komuna e Gjilanit, i pa martuar, i pa punësuar, nxënës në 

klasën e XII, në shkollën Medresesë “Alaudin”, i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal:... 

 

 

Ë SH T Ë   F A J T O R 

 

                      

  

    Se me datë 24.02.2021, rreth orës 12:20 min, në rrugën “Adem Jashari”, në Gjilan, 

në podrumin e objektit ku ndodhet market “Meridiani”, i pandehuri i ka shkaktuar lëndim të 

lehtë trupor tani të dëmtuarit R.I, në atë mënyrë që në bashkëveprim me të miturin E.M pas një 

mosmarrëveshje verbale në mes të viktimës dhe të miturit, hyjnë në parkingun e marketit në 

fjalë, fillojnë fyerjet dhe goditjet në mes tyre, ku i pandehuri nxjerr nga xhepi i trenerkave një 
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brisk,  mjet i rrezikshëm që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor, e godet në pjesën e 

barkut, nën harkun brinjorë majtas, me ç’rast viktima pëson lëndime të lehta trupore dhe 

dërgohet për ndihmë mjeksore në Spitalin Regjional në Gjilan. 

 

              -Me çka ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185, par.3, nën par.3.2, 

lidhur me par.1, nën par.1.4 dhe nenin 31, të KPRK-së. 

  

        Andaj, gjykata  në bazë të neneve 7, 17, 21, 38, 40, 42, 59,69, 71,72, 79, 107,  të 

KPRK-së si dhe neneve 365 dhe 453, të KPPRK-ës. 

    

 

                                              E   GJ Y K O N   

 

   Të akuzuarin Sh. M me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve. 

   Në dënimin e shqiptuar me burgim, ka për t’iu llogaritur edhe koha e kaluar në masën 

e arrestit shtëpiak, prej datë 24.02.2021deri 22.05.2021. 

 

              Me rastin shpalljes së aktgjykimit, me kërkesën e të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, 

pjesa e mbetur e dënimit me burgim prej 92 ditëve i shëndrrrohet në dënim me gjobë në shumë 

prej 1500 (njëmijë e pesqind) euro, të cilin dënim i akuzuari do ta paguaj në afat prej 15 ditësh 

pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërt mbetet në fuqi dënimi i shqiptuar me 

burgim.        

 

   Të akuzuarit i shqiptohet edhe dënimi plotësues, edhe atë një brisk.  

 

              Obligohet i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 70 

(shtatëdhjetë) euro, si dhe 50 (euro) për kompensimin e viktimave të krimit dhe shpenzimet e 

procedurës sipas llogarisë përfundimtare të Gjykatës. 

 

 

                                                            A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 

                  Rrjedha e procedurës 

 

 

                Prokuroria Themelore në Gjilan - Departamenti i Krimeve të Rënda ka ngritur 

aktakuzë PP.I.nr.49/2021, e datës 23.03.2021 kundër të akuzuarit Sh. M  nga fshati ..., Komuna 

e Gjilanit, për shkak të veprës penale vrasja në tentativë nga neni 172, lidhur me nenin 28 e 31, 

të KPRK-së, duke  propozuar që i akuzuari të shpallet fajtorë dhe të dënohet me dënim meritor 

sipas ligjit. 
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               Pretendimet e palëve  

 

 

     Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan -  Departamenti për Krime të 

Rënda Isuf Sadiku, pas leximit të aktakuzës dhe dëgjimin e dëshmitarëve, në seancën për 

shqyrtim gjyqësor të mbajtur me datë 16.09.2021, përkatësisht në fjalwn pwrfundimtare bëri 

rikualifikimin e veprës penale, nga vepra penale vrasje në tentativë nga neni 172, lidhur me 

nenin 28 dhe 31 të KPRK-sw, në veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.3, nën 

par.3.2, lidhur me par.1, nën par.1.4 dhe nenin 31 të KPRK-së, duke shtuar se ky kualifikim 

është vërtetuar sidomos nga konstatimi i ekspertit mjekësor për natyrën e lëndimeve, ku natyra 

e lëndimeve bën pjesë në lëndimet e lehta trupore me pasoja të përkoshme për shëndetin, si dhe 

provave  tjera materiale si dhe nga deklarata e përfaqësuesit të dëmtuarit i cili ka deklaruar se 

nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk ushtron kërkesë pasurore  juridike. Andaj për këtë 

vepër penale të rikualifikuar propozojmë që i pandehuri të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas 

dispozitave të KPPRK-së. Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë  së dënimit propozojmë që 

gjykata të ketë parasysh rrethanat lehtësuse dhe rënduese. 

 

    I akuzuari  Sh. M, pasi që prokurori i shtetit e bëri kualifikimin juridik të veprës 

penale në fazën e shqyrtimit gjyqësor e pranoi fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë, 

që pranimin e fajësisë e bëri vullnetarisht, pa u ndikuar nga askush, dhe pas konsultimit me 

mbrojtësin e tij av.Ilir Shaqiri 

 

    Prokurori i shtetit pasi që i akuzuari e pranoi fajësinë pas rikualifikimit të veprës 

penale nuk e kundërshtoi pranimin e fajësisë nga ana e të njëjtit. 

 

    Mbrojtësi i të akuzuarit Sh. M, avokati Ilir Shaqiri,  deklaroi se i mbrojturi im që 

nga fillimi i kësaj çështje penale nuk e ka mohuar se i ka shkaktuar lëndim të dëmtuarit, dhe 

kjo vërtetohet me provat që gjenden në shkreat e lëndës, si konstatimi nga eksperti mjeksor që 

ka të bëjë me lëndime të lehta trupore. I propozoj gjykatës që me rastin e marrjes së vendimit 

t’i merr parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe veçanërisht lehtësuese, si pranimin e 

fajësisë, kërkim faljen dhe pendimin e sinqertë, rregullimin e raporteve mës familjeve , është i 

moshës së re-19 vjet, ashtu që me rastin e shqiptimit të dënimit, të njëjtit t’i shqipptohet një 

dënim sa më i butë, me të cilin do të arrihet qëllimi i dënimit, duke premtuar se në të ardhmen i 

njëjti nuk do të kryen vepër të njëjtë ose të llojit tjetër.  

 

      I akuzuari  Sh. M, pasi që prokurori i shtetit e bëri kualifikimin juridik të veprës 

penale në fazën e shqyrtimit gjyqësor e pranoi fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë, 

që pranimin e fajësisë e bëri vullnetarisht, pa u ndikuar nga askush, dhe pas konsultimit me 

mbrojtësin e tij av.Ilir Shaqiri, derisa në fjalën përfundimtare deklaroi se e përkrah fjalën të 

mbrojtësit të tij, ndiej keqardhje për rastin që ka ndodhëë, duke premtuar se në të ardhmen nuk 

do të kryej vepra penale. I kërkoj falje familjes së të dëmtuarit dhe të dëmtuarit, dhe nga koha e 

kryerjes së veprës penale unë nuk kam pasë problem me të dëmtuarin. I propozoj gjykatës që të 

më shqiptoj një dënim sa më të butë. 
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                Gjendja e fakteve    

 

 

     Gjykata analizoi provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës dhe atë: Raporti 

mjeksor me nr..., i datës 24.02.2021, lëshuar nga Sitali Regjioan në gjilan- Emergjenca, në 

emër të dëmtuarit R. Y, ekspertiza mjeksore  me nr te ref: ..., e datës 08.03.2021, lëshuar në 

emër të dëmtuarit R.Y, certifikatë e lindjes për të dëmtuarin R. I, vërtetimi mbi sekuestrimin e 

përkohshëm të sendeve, dhe formular prone (brisk), ashtu që u vërtetua se i akuzuari  

Shkumbin Murati me datë 24.02.2021, rreth orës 12:20 min, në rrugën “Adem Jashari”, në 

Gjilan, në podrumin e objektit ku ndodhet market “Meridiani”, i pandehuri i ka shkaktuar 

lëndim të lehtë trupor tani të dëmtuarit Rahim Imeri, në atë mënyrë që në bashkëveprim me të 

miturin E. M, pas një mosmarrëveshje verbale në mes të viktimës dhe të miturit, hyjnë në 

parkingun e marketit në fjalë, fillojnë fyerjet dhe goditjet në mes tyre, ku i pandehuri nxjerr nga 

xhepi i trenerkave një brisk,  mjet i rrezikshëm që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor, e 

godet në pjesën e barkut, nën harkun brinjorë majtas, me ç’rast viktima pëson lëndime të lehta 

trupore dhe dërgohet për ndihmë mjeksore në Spitalin Regjional në Gjilan dhe në këtë mënyrë 

u vërtetua se i akuzuari Sh. M ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185, par.3, 

nën par.3.2, lidhur me par.1, nën par.1.4 dhe nenin 31, të KPRK-së. 

 

 

               Vendimi mbi dënimin 

 

 

                Me rastin e caktimit të llojit dhe të lartësisë së dënimit Gjykata pati parasysh 

rrethanat të parapara me nenin 69, të KPRK-ës, dhe si rrethanë lehtësuese gjeti se i akuzuari e 

ka pranuar fajësinë për veprën e kryer penale duke shprehur keqardhje të thellë, pati sjellje të 

mira në gjykatë, rregullimi i raporteve mes familjeve,  premtimi i tij se në të ardhmen nuk do të 

kryej vepra penale, i njëjti është i moshës së re. Ndërsa si rrethanë rënduese pati parasysh 

rrezikshmërinë shoqërore të kësaj vepre penale. Duke i pasë parasyshë rrethanat më të shumta 

lehtësuese e pranimin e fajësisë si rrethanë veçanërisht lehtësuese të akuzuarit i ka shqiptuar 

dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi ( nën minimumin e paraparë ligjorë), me bindje se 

edhe me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit si në kuptim të nenit 38, të KPRK-ës 

që i akuzuari në të ardhmen mos të kryej vepra tjera penale si dhe të i parandalojë personat 

tjerë në kryerjen e veprave penale.    

 

 

 

 

 

                Vendimi plotësues 
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      Vendimi mbi dënimin plotësues konfiskimi i sendeve të sekuestruara edhe atë  edhe 

atë një brisk,  është bazuar në nenin 115, par.2, pika 2.2, të KPRK-së.   

 

 

                 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës      

 

 

                   Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është 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  KRIMEVE TË RËNDA 

                      PKR.nr. 65/2021   Me datë 16.09.2021 

 

 

                   Zyrtarja Ligjore 

                   Adelina Brestovci                                                   Kryetari i trupit gjykues 

                      Agim Ademi 

 

 

    KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë Departamenti për Krime të Rënda, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit 

të së njëjtës, ankesa dorëzohet në dy ekzemplar përmes kësaj Gjykate. 


