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Numri i lëndës: 2018:007536 

Datë: 18.04.2018 

Numri i dokumentit:     00026176 

                            PKR.nr.56/18 

 

 

NË EMER TË POPULLIT 

 

  

Gjykata Themelore në Gjilan - Departamenti për krime të rënda, përmes  kryetarit 

të trupit gjykues gjykues Islam Thaçi, me sekretaren juridike Rafete Syla, në lëndën penale 

kundër të pandehurve: A.Z. për shkak të dy veprave penale: mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 para. 1 i KPRK-së dhe veprëns penale  

përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni  375 par. 2 i KPRK-së, H.B. dhe E.B. për 

shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 para. 1 nënpara. 1.4 lidhur me nenin 

31 të KPRK-së si dhe M.B. për shkak të veprës penale  shtatja në kryerjen e veprës penale të 

lëndimit të lehtë trupor, nga neni 32 lidhur me nenin 188 par. 1 nënpara. 1.4 të KPRK, sipas 

aktakuzës së PTHDKR, PP.I.nr. 20/\8 të dt. 09.03.2018. të cilën e përfaqësonte prokurori i 

shtetit mr.sc. Agron Uka, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik më 11.04.2018, 

shpalli publikisht, ndërsa më  16.04.2018, hartoi këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

Të pandehurit:  

 

 M.B., nga babai N., i nanës N., e gjinisë D.,  i lindur më data e lindjes ..., i lindur në 

fsh. ... Komuna e ... ku edhe jeton, i pashkolluar, din shkrim dhe lexim, i papunësuar, i martuar 

babë i pesë fëmijëve, me gjendje të mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës. 

 

 H.B., nga babai M., i nanës V., e lindur Q., i lindur më data e lindjes... , i lindur në ..., 

me vendbanim  fsh. ... Komuna e ... ku edhe jeton, ka të kryer shkollën e mesme, i pamartuar , 

merret me bujëqësi, me gjendje të mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës., nën masën e paraqitjes në Stacionin Policor në Viti deri 16.04.2018. 

  

 

E.B., nga babai Z., i nanës H., e lindur Xh., i lindur më data e lindjes ..., i lindur ..., me 

vendbanim në fsh. ... Komuna e ... ku edhe jeton, ka të kryer shkollën fillore, i martuar, i 
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punësuar – punetor në firmën “ ... ” në ..., me gjendje të mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, nën masën e paraqitjes në Stacionin Policor në Viti deri 16.04.2018.

    

 

               

       JANË   FAJTORË  

 

               I.  

 

 I pandehuri M.B. 

 

 Më dt. 14.01.2018, rreth orës 21,50, në lokalin e A.B. në fsh. ..., K. ..., i pandehuri M. 

pas disa mosmarrëveshjeve që kishte pas më herët  me të pandehurin A.Z., i njëjti shkon në 

shtëpi dhe i informon – lajmëron  të pandehurit H. dhe E. B. për sjelljet dhe veprimet e të 

pandehurit A., ashtu që me dashje duke i sugjeruar- shtytë të pandehurit që ndaj të pandehurit 

A. të ndërmarrin veprimet të kundërligjshme – ta rrahin, i njëjti bashkërisht me ta shkojnë tëe 

shitorja, duke i prit jashtë  të pandehurit H. dhe E. deri sa ta kryerjnë veprimin e rrahjes dhe 

më pas të pandehurit ikin nga vendi i ngjarjes.  

 

Me çka ka kryer veprën penale shtytja në kryerjen e veprës penale të lëndimit të lehtë 

trupor, nga neni 32 lidhur  me nenin 188 par. 1 nënpar. 1.4 të KPRK-së.  

                 

II.  

 

H.B. dhe E.B. : 

 

 Më datë, kohë dhe vend si në dispozitivin I të aktakuzës, të pandehurit fillimisht 

njoftohen se babai i tyre tani i pandehuri M. ka pas mosmarrëveshje me të pandehurin A. në 

lokalin  “ .. ” në fsh. ..., informohen mirë për gjendjen se si ka ndodh, me dashje dhe veprim 

paraprak që të dy merren vesh për ta sulmuar tani të pandehurin A. dhe të njëjtit e 

identifikojnë se gjendet te lokali i A.B., që të dy hyjnë në njëherë në lokal dhe me grushta e 

shqelma e godasin të pandehurin A. duke e përplas për toke dhe të njëjtit duke i shkaktuar 

lëndime të lehta trupore, me qrast për shkak të lëndimeve i pandehuri A. detyrohet të kërkoj 

ndihmë mjekësore në Emergjencën e spitalit Regjional në Gjilan.  

 

Me çka në bashkëkryerje  kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor, nga neni 

188 par. 1 nënparagrafi 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së .  

                 

Andaj gjykata në bazë të dispozitave të lartëcekura  ligjore si dhe neneve: 4,7,17,46,   

47, 49, 52 , 73, 74, 75 , 76  dhe 83 të KPRK-së si dhe nenit 233 dhe 365 të KPPK-së, të 

pandehurve i’u   

 

 SH Q I P T O N    

 

              1. Të pandehurit M.B. për veprën penale dispozitivi I, dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 180 (njëqindetetëdhjetë) ditëve , i cili dënim nuk do të ekzekutohet, nëse i 

pandehuri mbrenda periudhës verifikuse  prej 1 (një) viti  nuk kryen vepër tjetër penale, në të 

kundërtën dënimi me kusht ka për t’iu revokuar.  
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2.  Të pandehurve H.B. dhe E.B.  për veprën penale  dispozitivi nën II, dënim me gjobë 

në shumën prej  nga  100 (njëmijë) €.  

 

 Koha e kaluar në paraburgim nga data 17.01.2018 e deri më dt. 16.02.2018, të 

pandehurve do t’iu llogaritet në dënimin e shqiptuar me gjobë. Ashtu që  të pandehurve pjesa  e 

mbetur të dënimit me gjobë  në shumën nga 400 (katerqindë) €, do ta paguajnë mbrenda 3 (tre) 

muajve nga dita e plotëfuqishmërisë së këtijë aktgjykimi. 

 

Pagesa  nga të pandehurit bëhet për qdo fillim  të javës së parë të muajit vijues edhe atë  

proporcionalisht nga shuma  e përgjithshme. 

 

Detyrohen të pandehurit që sejcili prej tyre veq e veq të paguajnë paushallin gjyqësor 

nga shumën prej nga 20€,  mbrenda 15 ditëve nga dita e plotëfuqishmërisë së këtijë aktgjykimi, 

nën kërcnimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 
 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan – Departamenti për krime të rënda, pranë kësaj 

gjykate, ka  ngritur  aktakuzën kundër të pandehurve: A.Z. për shkak të dy veprave penale: 

mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 para. 1 i 

KPRK-së dhe veprëns penale  përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni  375 par. 2 

i KPRK-së, H.B. dhe E.B. për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 para. 

1 nënpara. 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së si dhe M.B. për shkak të veprës penale shtatja 

në kryerjen e veprës penale të lëndimit të lehtë trupor, nga neni 32 lidhur me nenin 188 par. 1 

nënpara. 1.4 të KPRK, sipas aktakuzës së PTHDKR , PP.I.nr. 20/18 të dt. 09.03.2018. 

 

Prokuroria Themelore – Departamenti për krime të rënda në Gjilan ka paraqitur 

marrëveshjet  për pranim të fajësisë, të nënshkruara  nga Prokurori i çështjes Agron Uka, si 

dhe të pandehurit: M.B., mbrojtësi i tij av. Sh.Xh., i caktuar sipas detyrës zyrtare, H.B. me 

mbrojtësin e tij av. S.R. me autorizim dhe E.B. me mbrojtësin  av. M.S. me autorizim . 

 

 Gjykata ka mbajtur seancën dëgjmore në  të cilën kanë prezentuar Prokurori i shtetit 

Agron Uka, si dhe të  pandehurit e lartëcekur me mbrojtësit e tyre.  

 

Prokurori i shtetit ka deklaruar se kemi pranuar kërkesat për fillimin e negocimit për 

pranimin e fajsisë më datë 11.04.2018, pastaj prokurori i çështjes ka marrë autorizim nga 

Kryeprokurori i Prokurorisë së Shtetit të PTHDP në Gjilan, Jetish Maluku dhe kemi filluar të 

negocojmë me të pandehurit e sipertheksuar si dhe  mbrojtësën e  tyre, kështu që, është arritur 

marrëveshja për pranimin e fajsisë me të pandehurit dhe mbrojtësit e tyre, prandaj mbes në tërsi 

pranë marrëveshjes për pranim të fajësisë nga se janë plotësuar kushtet ligjore në pajtim me 

nenin 233 të Kodit të procedurës penale. 

 

Mbrojtësit e të pandehurve, avokatët: Sh.Xh., S.R. dhe M.Sh.  kanë deklaruar :  se pas 

konsultimit të mjaftueshëm me të mbrojturit tanë, kemi arritur marrëveshjen për pranimin e 

fajsisë, për veprat penale  të cilat ia vënë në barrë aktakuza, përmes së cilës  janë rekomanduar 

edhe dënimet, andaj i propozojmë gjykatës që këtë  marrëveshje ta pranojë, sepse e njejta është 

lidhur në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.  
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Të pandehurit:  M., H. dhe E. B.  në fjalën e tyre deklaruan: në tërsi i mbështesim 

deklaratat e mbrojtësve tanë, nga fakti se edhe ne  jemi  dakorduar për marrëveshjen e arritur të 

cilën edhe e kemi  nënshkruar. 

 

Pas dëgjimit të deklaratave të palëvë, e në mbeshtetje të nenit 233 paragrafi 21 , 

lidhur me nenin 18 të KPPK-së, gjykata konstatojë se janë plotësuar kushtet e parapara me 

ligj, andaj vendosi që të pranohet marrëveshja  për pranim të fajësis , lidhur mes PTH-së – D. 

Krimeve të rënda, në njërën anë,  dhe të pandehurve me mbrojtsinë e tyre, në anën tjetër për 

kryerjen e veprave penale: për të pandehurin M.B., veprën penale shtytja në kryerjen e veprës 

penale, lëndim i lehtë trupor nga neni 32 lidhur me nenin 188 par. 1 nënpar. 1.4 i KPRK-së, 

sipas aktakuzës  dispozitivi IV, me numër dhe datë të shënuar si më lart, për të pandehurit H. 

dhe E.B., për verën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 1 nënpar. 1.4 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së , sipas dispozitivit III të  së njëjtës aktakuzës . 

 

Meqenëse tre të pandehurit e sipertheksuar kanë arritur marrëveshjen për pranimin e 

fajësisë, me organin e akuzës, ndërsa i pandehuri A.Z. në seancën e sotme të shqyrtimit 

fillestar nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale dispozitivi I dhe II i aktakuzës me numër 

si më lartë.  

 

Kryetari i trupit gjykues pas dëgjimit të palëve, e në pajtim me nenin 36 të KPPRK-së 

,  ka vequar  procedurën penale për të pandehurin A.Z. për veprat penale të cilat ia ngarkon 

aktakuza edhe atë sipas dispozitivit nën I dhe II të së njëjtës, e cila procedur për të njëjtin do 

të shqyrtohet dhe vendoset ndaras.  

 

Gjykata pas dëgjimit të palëve dhe në bazë të nenit 233 paragrafi 2, të KPPK-së, 

vendosi që data e sotme të jetë data kur palët t’i japin deklaratat e tyre ne lidhje me dënimi, e 

që një gjë e tillë  është bërë menjëherë. 

 

 Prokurori i  shtetit mr.sc. Agron Uka  deklaron: Mbetem në tërësi pranë marrveshjes 

lëndore të nënëshkrur  nga palët, duke u pajtuar edhe me dënimen.  

 

Mbrojtësit e të pandehurve të lartëcekur  deklaruan: si në fillim, por edhe tani 

theksojmë faktin se marrëveshja është arritur në pajtim me dispozitat ligjore se dhe dakordimin 

e të mbrojtësve tanë, kështu që kërkojmë nga gjykata që të njëjtën t’a  aprovoi.  

 

Të pandehurit M.B., H.B. dhe E.Z. deklaruan: i mbështesim deklaratat e mbrojtësve 

tanë, pendohemi për veprat e kryera  dhe në fund i premtojmë  gjykatës se në të ardhmën nuk 

do të përsërisim  vepra të këtilla apo të ngjashme penale. 

 

Pas pranimit të marrëveshjeve për pranimin të fajësisë për veprat penale të përshkruar si  

në dispozitivat e  aktakuzës me numër dhe datë të shënuar si më lart , si dhe deklaratave te  

 

 

 

palëve lidhur me dënimin, gjykata të pandehurit, i shpalli fajtorë dhe në pajtim me nenin 233 

paragrafi 21 i’u shqiptoj dënimet  si në dispotzitiv të aktgjykimit. 

 

Me dënimet e shqiptuara për të pandehurit, gjykata vlerëson se do të arrihet qëllimi i 

dënimit ashtu që të njëjtit do t’i  parandalojë që të ardhmen të mos kryejnë vepra të tjera penale 

dhe se ky dënim do të ndikojë edhe tek qytetarët e tjerë.  
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Për shpenzimet e procedures gjykata ka vendosur në kuptim të nenit 453 parag. 1, në 

lidhje me nenin 450  paragrafi 1 nënparagrafi 2.6 të KPPK-së, ndërsa për taksën në emër të 

kompensimit të viktimave të krimit, gjykata ka vendosur në kuptim të nenit 39 paragrafi 3.1 të 

Ligjit për Kompensimin e Viktimave të  Krimit, nr.05/L-036. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN  

 - departamenti për krime të rënda  

Më dt.  16.04.2018  

  

Sekretarja juridike                                                                 Kryetari i trupit gjykues,                              

   Rafete Syla, d.v.                                                 Islam Thaçi, d.v. 

 

 

Këshilla  Juridike: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në   afat prej 15 ditësh 

nga dita  e marrjes së këtij  aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


