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Numri i lëndës: 2018:066521 

Datë: 12.02.2020 

Numri i dokumentit:     00826443 

                                                                                 P.nr.1028/2018 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm 

gjykues Rilind Sermaxhaj, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Eronita Llapashtica, në çështjen 

penale kundër të akuzuarve Xh.M dhe L.M, që të dy nga Gjilani, për shkak të veprës penale 

lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1, nën paragrafi 1.4lidhur me nenin 31 të KPRK-

ës, duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan me numër 

PP.II.nr.1313/2018, të datës 09.11.2018, pas mbajtjes së seancave të shqyrtimit gjyqësor dhe 

publik me datë 12.02.2019, 02.04.2019, 25.06.2019, 01.08.2019, 22.10.2019, 29.11.2019, 

22.01.2020 dhe 27.01.2020, mori dhe publikisht shpalli ndërsa me datë 12.02.2020, përpiloi 

këtë: 
 

AKTGJYKIM 
 

I. 
 

I akuzuari Xh.M, nga babai R.. dhe nëna A..., e lindur H..., i lindur me datë ..., në .., Komuna e 

Gjilanit, me vendbanim në Gjilan, rruga “...”, nr. .., i martuar, baba i pesë fëmijëve, ka kryer 

shkollën e mesme, i pa punë, i gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, 
 

ËSHTË FAJTOR 
 

Sepse me datë 07.08.2018, rreth orës 00:40 minuta, në rr. “Ibrahim Uruqi”, në Gjilan, derisa 

L.M e drejtonte automjetin-veturën e tij në udhëkryqin e rrugës së “Bezit” dhe rrugës së 

Prishtinës, i njëjti me pretekst se ka penguar lëvizjen e veturës të cilën e drejtonte B.L, i cili për 

t’iu shmangur aksidentit ka frenuar vrullshëm dhe ka kërkuar që të ndalet L.M për ti sqaruar 

arsyet e rrezikimit në trafik dhe i njëjti ndalet pasi arrin para dyerve të shtëpisë së tij, e sulmon 

fizikisht L.M duke e ofenduar me fjalë, për shkak të zhurmës dëgjon prindi i të akuzuarit L.. 

tani i akuzuari Xh.M, i cili në shenjë mllefi për fyerjet-kanosjet dhe sulm ndaj djalit të tij-të 

akuzuarit L.., së bashku e sulmojnë B.L dhe në atë rast ndërhyn bashkëshortja e B..  R.S për ti 

ndarë dhe gjatë konfrontimit fizik të njëjtës i shkakton lëndime të lehta trupore të përshkruara 

si në ekspertizën mjekoligjore me numër të referencës 610/2018, të datës 30.10.2018, 
 

-Me çka ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1, nën paragrafi 

1.4 i KPRK-së. 
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andaj gjykata në bazë të nenit 4,41,42,43,46,73,74,75 dhe 76 të KPRK-ës dhe neneve 

359,360,361 dhe 365 të KPP-ës, të akuzuarve të lartcekur iu shqipton: 
 

DËNIM ME GJOBË 
 

Ashtu që të akuzuarit Xh.M, për veprën penale si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, i 

shqiptohet dënim me gjobë në shumë prej nga 400 € (katërqind euro), të cilin dënim do ta 

paguaj në afat prej 15 ditëve nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë. 
 

Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mundet ta paguajë dënimin me gjobë atëherë dënimi me 

gjobë do ti zëvendësohet në dënim me burgim në atë mënyrë që për çdo 20 € (njëzet euro) do ti 

llogaritet nga një ditë burgim. 
 

E dëmtuara R.S, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 
 

Obligohet i akuzuari që të paguajnë paushallin gjyqësor në shumë prej nga 50 € (pesëdhjetë 

euro) si dhe në emër të ligjit për kompensimin e viktimave shumën prej nga 30 € (tridhjetë 

euro) për secilin prej tyre, të gjitha këto në afat prej 15 ditë pasi që ky aktgjykim të merr 

formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 
 

II. 
 

I akuzuari L.M, nga babai Xh... dhe nëna F..., e lindur A..., i lindur me datë ..., në ..., ku edhe 

jeton, rr. ’’...”, nr. ..., i martuar,  ka kryer shkollën e fillore, i pa punë, i gjendjes së varfër 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës,  
 

Në bazë të nenit 364 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 dhe 1.3 të KPP-ës, 
 

LIROHET NGA AKUZA 
 

Sepse në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitivin I të këtij aktgjykimi, derisa 

e drejtonte automjetin-veturën e tij në udhëkryqin e rrugës së “...” dhe rrugës së Prishtinës, i 

njëjti me pretekst se ka penguar lëvizjen e veturës të cilën e drejtonte B.L, i cili për t’iu 

shmangur aksidentit ka frenuar vrullshëm dhe ka kërkuar që të ndalet L.M për ti sqaruar arsyet 

e rrezikimit në trafik dhe i njëjti ndalet pasi arrin para dyerve të shtëpisë së tij, e sulmon 

fizikisht L.M duke e ofenduar me fjalë për shkak të zhurmës dëgjon prindi i të akuzuarit L... 

tani i akuzuari Xh.M, i cili në shenjë mllefi për fyerjet-kanosjet dhe sulm ndaj djalit të tij-të 

akuzuarit L..., së bashku e sulmojnë B.L dhe në atë rast ndërhyn bashkëshortja e B... R.S për ti 

ndarë dhe gjatë konfrontimit fizik të njëjtës i shkakton lëndime të lehta trupore të përshkruara 

si në ekspertizën mjekoligjore me numër të referencës 610/2018, të datës 30.10.2018, 
 

-Me çka kishte për të kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1, nën 

paragrafi 1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës. 
 

E dëmtuara R.S, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 
 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

A r s y e t i m 

 

1.Rrjedha e çështjes 
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Prokuroria Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm, me datë 09.11.2018, ka ngritur 

aktakuzën PP.II.nr.1313/2018, ndaj të akuzuarve Xh.Me L.M për shkak të veprës penale 

lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-

ës dhe të akuzuarit B.L për shkak të veprës penale sulmi nga neni 187 paragrafi 1 të KPRK-ës. 
 

Me datë 12.12.2018, pranë kësaj gjykate është mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar në të cilën 

ishin prezent të gjitha palët e  propozuara si në aktin akuzues. Në këtë seancë të akuzuarit 

Xh.M, L.M dhe B.L kanë deklaruar se e kanë kuptuar në tërësi aktakuzën dhe veprat penale për 

të cilën akuzohen, mirëpo nuk e pranojnë fajësinë për kryerjen e tyre, me ç’rast gjykata të 

njëjtit I kishte udhëzuar që në kuptim të nenit 245 paragrafi 5 dhe 6 nën paragrafi 6.1, 6.2 dhe 

6.3 të KPP-ës mund të paraqesin kundërshtimet lidhur me provat e cekura në aktakuzë si dhe 

kërkesën për hedhjen e aktakuzës, por të njëjtit një gjë të tillë nuk e kanë bërë, andaj gjykata 

me krijimin e kushteve ligjore me urdhër ka caktuar seancën e shqyrtimit gjyqësor të cilat janë 

mbajtur me datë 12.02.2019, 02.04.2019, 25.06.2019, 01.08.2019, 22.10.2019, 29.11.2019, 

22.01.2020 dhe 27.01.2020, në të cilat seanca është bërë edhe procedimi i provave lidhur me 

këtë çështje penalo juridike. Në seancën e datës 29.11.2019, gjykata ka veçuar procedurën ndaj 

të akuzuarit B.L për shkak të veprës penale sulmi nga neni 187 paragrafi 1 i KPRK-së, ngase 

ndaj të njëjtit prokurori i shtetit kishte ndryshuar aktakuzën në propozim për shqiptimin e 

masës së trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri andaj procedura penale e filluar sipas 

aktakuzës së lartcekur ka vazhduar vetëm ndaj të akuzuarve Xh.M dhe L.M. 
 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pas seancave të shqyrtimit gjyqësor, 

dëgjimit të dëshmitarëve, dëgjimit të të akuzuarve dhe deklaratave të të dëmtuarës, nuk është 

fare kontestuese fakti se të akuzuarit kanë kryer veprën penale të përshkuar si në aktin akuzues 

dhe se pranimi nga ana e të akuzuarve se janë konfrontuar fizikisht me B.L i cili është akuzuar 

për veprën penale sulmi e për të cilën është veçuar procedura penale dhe mohimi i faktit se i ka 

shkaktuar lëndime trupore të dëmtuarës R.S është pretekst për ti ikur përgjegjësisë penale, e po 

ashtu edhe deklaratat e të akuzuarve të dhëna në polici dhe gjatë seancave gjyqësore janë 

kontradiktore dhe nuk përputhen derisa njëri nga të akuzuarit ka deklaruar se e dëmtuara fare 

nuk ka qenë në momentin e konfrontimit fizik, kurse i akuzuari tjetër ka deklaruar se e 

dëmtuara ka qenë në afërsi kur ka ndodhur konfrontimi. I njëjti ka shtuar se e dëmtuara në 

deklaratën e saj me përpikëri argumenton faktin se e njëjta ka hy që ti ndaj për të ndalur 

konfrontimin mes të akuzuarve kundër bashkëshortit të saj dhe se e njëjta është goditur nga të 

akuzuarit për të cilat pretendime të saja gjejnë mbështetje edhe në ekspertizën mjeko ligjore, 

me çka konstatohet se të akuzuarit kanë kryer veprën penale si në pikën I të dispozitivit të 

aktakuzës, ashtu që i njëjti ka mbetur në tërësi pranë aktakuzës dhe i ka propozuar gjykatës që 

të njëjtit ti shpall fajtor e ti dënoj sipas ligjit duke pasur parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese 

dhe rënduese në mënyrë që dënimi në jetë proporcional me shkallën e përgjegjësisë. 

 

I akuzuari Xh.M në fjalën përfundimtare ka deklaruar që nuk është vërtetuar me asnjë provë që 

ata të kenë kryer veprën penale e cila ju bie në barrë pasi që një gjë të tillë nuk e kishin bërë 

dhe se e gjitha kjo ka qenë një montim nga i akuzuari B.L për të fituar para dhe se të njëjtit nuk 

e kanë prekur fare bashkëshorten e tij përkatësisht të dëmtuarën R.S andaj ka kërkuar nga 

gjykata që të shpallet i pa fajshëm. 
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I akuzuari L.M, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se ndihet i pafajshëm dhe se gruan e të 

akuzuarit B.L nuk e ka prekur fare me dorë ndërsa me B... janë konfrontuar fizikisht pasi që i 

njëjti paraprakisht i kishte sulmuar, andaj ka kërkuar nga gjykata që të shpallet i pa fajshëm. 
 

2.Provat e administruara gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor 
 

Pas prezantimit të provave gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv të aktgjykimit, 

këtë gjendje faktike gjykata e vërtetoi në bazë të: 
 

 Dëgjimit të të dëmtuarës në cilësinë e dëshmitares R.S, 

 Dëgjimit të dëshmitares E. U, 

 Dëgjimit të dëshmitarit I.R 

 Dëgjimit të dëshmitares B.Z 

 Leximit dhe shikimit të provave materiale deklarata e të akuzuarit Xh.M e dhënë në 

stacionin Policor në Gjilan, deklarata e të akuzuarit L.M e dhënë në Stacionin Policor 

në Gjilan, deklarata e të dëmtuarës R.S e dhënë në Stacionin Policor në Gjilan, 

deklarata e dëshmitares E.U e dhënë në Stacionin Policor në Gjilan, raportet mjekësore 

me nr. 19144/18 dhe 19145/18 të datës 07.08.2018, raporti i oficerit me numër të rastit 

2018-CA-1036, raporti i Policit i datës 07.08.2018, 

 Mbrojtjen e të akuzuarit Xh.M dhe 

 Mbrojtjen e të akuzuarit L.M. 
 

2.1. Deklarata e të dëmtuarës të cilësi të dëshmitares R.S 
 

E dëmtuara në cilësinë e dëshmitares R.S në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se 

mbetet në tërësi pranë deklaratës së dhënë në polici, ashtu që ditën kritike ka qenë në veturë me 

bashkëshortin e saj dhe katër fëmijët duke shkuar në shtëpi nga familja e saj në fshatin ..., kur 

papritmas në udhëkryqin e rrugës së Prishtinës një veturë i kishte tejkaluar shumë afër ndërsa 

bashkëshorti i saj kishte frenuar vrullshëm kurse fëmijët ishin frikësuar por që kjo veturë nuk 

ishte ndalur po kishte vazhduar në drejtim të Prishtinës dhe pas kalimit të tunelit ata kishin 

kthyer rrugën në anën e djathë të rrugës kryesore ndërsa bashkëshorti i saj i kishte përcjell me 

veturë dhe u kishte bërë shenjë me drita të veturës në mënyrë që të njëjtit të ndaleshin por të 

njëjtit kishin vazhduar rrugën. E njëjta ka deklaruar se para se të mbërrinin te furra të akuzuarit 

janë ndalur e po ashtu edhe bashkëshorti i saj B..., e pasi që kishin dal nga vetura, i akuzuari i 

është drejtuar bashkëshortit të saj me fjalët “a po më njeh kush jam”, ndërsa e njëjta i kishte 

thënë bashkëshortit të saj që të largohet pasi që fëmijët e tyre ishin frikësuar dhe kishin filluar 

të thërrasin babin e tyre, e në ato çaste të njëjtit kanë filluar që të ziheshin me fjalë, por se e 

njëjta nuk kishte dal nga vetura pasi që kishte qëndruar me fëmijët e frikësuar, e ndonëse nuk 

ishte në dijeni se kush kishte filluar që të godas i pari, ajo ka parë që dy të akuzuarit i kishin 

hipur mbi shqind B... duke e goditur. Më pas e dëmtuara me djalin e saj të cilin e mbante në 

dorë ka ndërhyrë që ti ndaj dhe ta largoj bashkëshortin e saj nga goditjet, në atë çast të njëjtit 

deri sa po e godisnin bashkëshortin e saj, të dëmtuarën e kanë shtyrë e sipas deklaratës së saj 

ishte personi “më i vjetër” përkatësisht Xh.M që e kishte shtyrë, e si pasojë ajo ishte përplasur 

në derën e veturës e po ashtu gjatë përpjekjeve të saja për ti ndarë ajo kishte marrë edhe goditje 

të tjera po që nuk e din nga kush, ashtu që kishte pësuar lëndime trupore për të cilat i është 

dashur edhe asistenca mjekësore. 
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2.2 Deklarata e të dëshmitares E.U 
 

Dëshmitarja E.U në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar natën kritike dritaret e shtëpisë 

i kishte të hapura dhe po bëhej gati për të fjetur, kur kishte dëgjuar sirenat e veturave, ashtu që 

e njëjta kishte dal në ballkonin e shtëpisë por që nuk ka mundur të dijë se cila ishte vetura e B... 

ngase ishte natë, por që ka dëgjuar B... duke thënë që ama revolen që ta vrasë, e në ato 

momente fëmijët e tije kishin bërtitur, kurse bashkëshortja e B... mbante në duar një fëmijë dhe 

ishte duke vrapuar në drejtim të tyre ndërsa një grua e fqinjëve i kishte kapur djalin. E njëjta ka 

deklaruar se nuk e kishte parë Xh.M që të ketë goditur B... pasi që ishte errësirë, ashtu siç nuk 

ka parë as B... që të godas M... por që ka parë që B... e kishte mbështetur për muri L.M. 
 

2.3. Deklarata e dëshmitarit I.R 
 

Dëshmitari I.R, oficer policor në SP Gjilan, në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se në 

këtë rast ka qenë përpilues i kallëzimit penal, e që në këtë rast ka intervistuar dëshmitarët, 

ankuesin e rastit B.L ku i njëjti ka deklaruar se ka qenë me familjarët e tij me veturë duke 

shkuar në shtëpi dhe në rrugën e Prishtinës deri sa po lëvizte me automjetin e tij është penguar 

nga një veturë tjetër ku në këtë rast B... kishte ndjekur personin i cili e kishte penguar në rrugë, 

e kjo ndjekje kishte vazhduar deri në shtëpinë e të dyshuarit, ku aty kishte filluar një 

mosmarrëveshje me fjalë mes tyre, ku në bisedë e sipër kishte ardhur babai i të dyshuarit i cili 

deklaron se vetëm e ka shtyrë me dorë B... dhe e ka tërhequr djalin e tij për në shtëpi, ndërsa sa 

i përket të dëmtuarës R... për të njëjtën bashkëshorti i saj B... kishte deklaruar se të akuzuarit 

L... dhe Xh... e kanë rrahur mirëpo një gjë të tillë nuk kanë mundur ta dëshmojnë. I njëjti ka 

deklaruar se B.Lka deklaruar se gjatë frenimit të automjetit djali i tij është lënduar e kjo isha 

arsyeja që kishte shkaktuar nervoz tek B.... 
 

2.4. Deklarata e dëshmitares B.Z 
 

Dëshmitarja B.Z, oficere në SP Gjilan, në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar mbetet në 

tërësi pranë raportit të përgatitur, duke shtuar se njëjta natën kritike nuk kishte qenë në vendin 

e ngjarjes por B.L e kishin marr nga emergjenca dhe e kishin sjellë në Stacion Policor e më 

pastaj e kishin intervistuar, ndërsa dëshmitarja B.Z personalisht kishte intervistuar të 

dëmtuarën R.... Më tutje ka shtuar se B... edhe bashkëshortja e tij e dëmtuara R... nuk kishin 

pasur lëndime të dukshme trupore, ashtu që në bazë të deklaratave të marra e njëjta ka 

përpiluar raportin me shkrim, në të cilin është konstatuar se B... i ka sulmuar të akuzuarit e po 

ashtu i njëjti është i njohur si person agresiv për organet e rendit. 

 

 

 
 

2.5. Mbrojtja e të akuzuarit Xh.M 
 

I akuzuari Xh.M në mbrojtjen e tij ë dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se 

natën kritike ka qenë ora 12:00, duke u përgatitur për të rënë në gjumë, kur ka dëgjuar një zë 

duke bërtitur “djalin është duke ta rre dikush”, ashtu që i njëjti kishte dal jashtë shtëpisë dhe 

kishte parë një person që kishte kapur për fyti djalin e tij e duke e sharë e kërcënuar që ka për 

ta mbytur dhe në ato momente nuk e kishe shikuar se kush është por e kishte vërejtur se në 

veturë ishin bashkëshortja e tij së bashku me fëmijët, ashtu që bashkëshortja e tij kishte dal 
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papritmas nga vetura, e me të parë të njëjtën ai është qetësuar ndërsa B... e ka marrë 

bashkëshortja e tij dhe e ka futur në veturë ashtu që të njëjtin kanë shkuar nga aty ndërsa për 

më vonë nuk ka njohuri se çfarë ka ndodhur. Nga goditja me grushte që i kishte bërë B... nuk e 

di nëse i njëjti ka pësuar ndonjë lëndim, por që është e mundur që edhe djali i tij L... të ketë 

goditur B..., si dhe është e vërtetë që bashkëshorten e B... nuk e ka prekur fare as ai as djali tij 

ngase momentin kur i kishte parë fëmijët kishte ndaluar menjëherë.  

 

2.6. Mbrojtja e të akuzuarit L.M 

 

I akuzuari L.M në mbrojtjen e tij ë dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se 

natën kritike ka qenë ora 11:30, së bashku me nusen e tij kishin dal në qytet e më pastaj të 

njëjtën e kishte lënë në shtëpinë e saj e më pas ishte nisur për në shtëpinë e tij e cila gjendet te 

“...” afër rrugës së Prishtinës, ku në udhëkryq të rrugës ishte duke e drejtuar automjetin  e tij, 

nga ana e majtë duke ardhur nga lagjja “P...” kurse vetura e B... ka qenë e drejtuar nga lagjja e 

V..., e posa ka kaluar udhëkryqin, i akuzuari B.L i kishte filluar ndjekjen nga mbrapa duke i 

bërë shenjë me drita kinse i ka penguar atij në komunikacion, ashtu që i akuzuari L.M i kishte 

ndezur treguesit e automjetit në shenjë kërkim falje dhe kishte vazhduar rrugën për në shtëpi, 

por që B... kishte vazhduar ta përcillte nga mbrapa e duke i bërë shenjë me drita të gjata të 

veturës, por që i akuzuari L... nuk ishte ndalur dhe kishte vazhduar rrugën për në shtëpi  ashtu 

që në momentin kur ishte arritur tek shtëpia e tij ishte ndalur para shtëpisë së tij, e në ato 

momente ka ardhur i akuzuari B.L i cili ka ndalur veturën, e më pastaj kishte dalë nga vetura 

dhe i ishte afruar tek vetura e L... përkatësisht tek dritarja e automjetit, e pas një bisede të 

shkurt i njëjti e ka hapur derën e veturës dhe e ka kapur për gjoksi L.M duke e nxjerr jashtë, e 

duke vazhduar me fjalë të ndyra e duke i thënë “qetash të vrajë unë”, e në ato çaste nga shtëpia 

ka dal babai i tij Xh.M i cili e ka shtyrë B... për fytyre për tu larguar nga ai, e më pastaj B.L 

është vërsulur në drejtim të tyre, ku përpara i kishte dal L.M i kishte e kishte goditur në pjesën 

e qafës për ta larguar, e që më pas nga vetura kishte dal bashkëshortja e tij dhe e kishte tërhequr 

në drejtim të veturës e më pastaj të njëjtit ishin larguar. I njëjti ka deklaruar se nuk e din nëse 

bashkëshortja e B... ka hyrë për ti ndarë ngase ka qenë natë dhe në momentin kur ata janë 

larguar dhe se nuk kishin dashur probleme pasi që e kishin parë që i njëjti ishte me familje, e 

po ashtu se e ka parë babin e tij Xh.M kur e ka goditur B..., ndërsa bashkëshortja e tij kishte 

qenë në largësi prej 1 metër gjatë kohës sa kishte ndodhur përleshja, por që bashkëshortja e tij 

nuk ishte rrëzuar pasi që të njëjtën as nuk e kishin prekur. 

 

 

 

3. Vlerësimi dhe analizimi i provave lidhur me veprimet e të akuzuarit Xh.Mpër veprën penale 

nga pika I e dispozitivit të këtij aktgjykimi. 
 

Në seancat e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale, gjykata komfor nenit 7 të KPP-së, 

saktësisht dhe në mënyrë të plotë vërtetoi faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit 

të ligjshëm, me vëmendje dhe përkushtim maksimal profesional dhe me përkujdesje të njëjtë 

vërtetoi faktet kundër të akuzuarit dhe ato në favor të tij duke i mundësuar të akuzuarit Xh.M 

shfrytëzimin e të gjitha fakteve dhe provave që janë në favor të mbrojtjes dhe me ndërgjegje 

vlerësoi çdo provë një nga një dhe në lidhje me provat tjera dhe në bazë të vlerësimit të tillë ka 

nxjerr përfundimin lidhur me faktet konkrete të vërtetuara me ç’rast gjykata ka ardhur në 
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përfundim se në këtë çështje penalo juridike është vërtetuar përtej çdo dyshimi të bazuar mirë 

se i akuzuari Xh.M ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 118 paragrafi 1 nën 

paragrafi 1.4 të KPRK-së,  ashtu siç përshkruhet në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, 

deri tek një konstatim i tillë gjykata erdhi duke analizuar dhe vlerësuar deklaratën e të 

dëmtuarës R.S të dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor të cilës gjykata ia fali besimin, e cila 

kishte deklaruar se natën kritike pas një mosmarrëveshje në komunikacion kishte ardhur deri 

tek një konfrontim fizik në mes të akuzuarit B.L dhe të akuzuarit Xh.M, ku e dëmtuara në 

përpjekje për të parandaluar këtë konfrontim ishte futur në mes për ti ndarë të njëjtit dhe më 

pas gjatë konfrontimit e njëjta ishte shtyrë nga ana e të akuzuarit Xh.M dhe më pas si pasojë e 

shtyrjes ishte rrëzuar dhe kishte pësuar lëndimet e lehta trupore ashtu siç përshkruhen në 

ekspertizën mjekoligjore në emër të saj andaj edhe duke u bazuar edhe në deklaratat e vet të 

akuzuarve Xh... dhe L.M, dëshmitarëve E.U, I.R dhe B.Z gjykata erdhi në përfundim se në këtë 

çështje penalo juridike nuk ishte kontestuese se me datë 07.08.2018,  B.L me automjetin e tij i 

kishte shkuar nga mbrapa të akuzuarit L.M i cili në udhëkryqin e rrugës së Prishtinës në Gjilan 

nuk i kishte dhënë përparësi kalimi në komunikacion me ç’rast i njëjti e përcjell atë deri tek 

shtëpia e tij në Gjilan, gjithnjë duke e sinjalizuar me drita për tu ndalur me qëllim që ta 

sqarohet me të se përse e kishte rrezikuar në komunikacion duke mos i dhënë përparësi kalimit 

B.L, po ashtu nuk ishte kontestuese fakti se pasi që të njëjtit me automjetet e tyre kishin 

mbërritur tek shtëpia e të akuzuarit L.M, B.L kishte dal nga automjeti i tij dhe i ishte ofruar të 

akuzuarit L... duke i bërtitur dhe sharë me fjalë të ndryshme, nuk ishte kontestuese as fakti se si 

pasojë e këtyre të sharave aty kishe dal edhe babai i të akuzuari L... përkatësisht i akuzuari 

Xh.M i cili posa kishte mbërritur aty dhe me të parë situatën menjëherë e kishte sulmuar 

menjëherë B.L, fakt ky i cili nuk mohohet as nga vet i akuzuari Xh.M, as nga i akuzuari L.M, e 

dëmtuara R.S, B.L si dhe dëshmitarja E.U, po ashtu nuk ishte kontestuese as fakti se gjatë 

përleshjes ndërmjet L... dhe Xh.M në njërën anë dhe B.L në anën tjetër aty kishte hyrë për ti 

ndarë edhe e dëmtuara përkatësisht bashkëshortja e B.L, R.S fakt ky i cili është vërtetuar nga 

deklarata e të dëmtuarës R.S e cila tregon në përpikëri rrjedhën e ngjarjes po ashtu ky fakt 

vërtetohet pjesërisht nga vet deklarata e të akuzuarit Xh.M i cili kishte deklaruar se aty kishte 

qenë edhe gruaja e B... përkatësisht e dëmtuara e lartcekur. 

 

 

 

Mirëpo gjykata gjeti kontestuese në këtë çështje penalo juridike ishte fakti nëse e dëmtuara R.S 

natën kritike lëndimet trupore i kishte pësuar nga ana e të akuzuarve ashtu siç ata akuzohen apo 

vetëm nga njëri prej tyre siç ajo kishte deklaruar në seancën e shqyrtimit gjyqësor mirëpo 

gjykata këtë fakt kontestues e zgjodhi duke u bazuar në deklaratën e të dëmtuarës R.S të të 

dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor të cilës gjykata ia fali besimin ku ndër të tjera përveç 

që e njëjta kishte përshkruar në përpikëri rrjedhën e ngjarjes e njejta kishte deklaruar “e kam 

kap B... për dore dhe jam munduar që me hek mirëpo nuk kam mundur dhe  njëkohësisht njërin 

nga të akuzuarit e kam shtyrë që të mos përleshen, e gjatë përleshjes me ka shtyer i akuzuari 

më i vjetër përkatësisht Xh.M, ndërsa i akuzuari L.M nuk më kujtohet se nëse më ka shtyrë , çka 

rrjedhimisht vërtetohet fakti se lëndimet e lehta trupore ndaj të dëmtuarës R.S janë shkaktuar si 

pasojë e veprimeve të të akuzuarit Xh.M, deklarim ky i cili gjen mbështetje edhe në provat 

materiale si raporti i oficerit, raporti mjekësore me numër 1944/18 dhe 1945/18, si dhe 

mendimi dhe konstatimi i ekspertit mjekoligjor me numër të referencës 610/2018, të datës 
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30.10.2018 ai dhe pjesërisht nga vet mbrojtjet e të akuzuarve të dhënë në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor, po ashtu  duke u bazuar ne nenin 31 të KPRK-ës sipas të cilit thuhet se “Nëse dy apo 

më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke marrë pjesë në kryerjen e veprës 

penale ose thellësisht duke i kontribuar kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre 

është përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepër penale”, çka nënkupton  se për 

t'u konsideruar se ekziston bashkëkryerja në të drejtën penale, midis bashkëkryesve duhet të 

shprehet lidhja e caktuar objektive dhe subjektive  përkatësisht ajo që secili bashkëpunëtor 

duhet të ndërmarrë ndonjë veprim me të cilin i kontribuon kryerjes së veprës penale pasoja e 

veprës penale duhet të jetë rezultat i përbashkët i veprimeve të të gjithë bash kryesve dhe atë se 

të gjithë bashkëpunëtorët duhet të jenë të vetëdijshëm se në kryerjen e veprës penale të caktuar 

do të marrin pjesë, do të veprojnë së bashku në mënyra të ndryshme çka rrjedhimisht gjykata 

duke u bazuar në të lartcekurat erdhi në përfundim se në  lëndimet e lehtë trupore ndaj të 

dëmtuarës janë shkaktuar si pasojë e veprimeve të akuzuarit Xh.M dhe se në këtë çështje 

penale nuk është vërtetuar se ekziston bashkëkryerja ashtu siç janë akuzuarit të lartcekurit. 
 

Sa i përket deklaratës së dëshmitarëve I.R dhe B.Z të cilët njëherit janë edhe oficer policor, 

gjykata pas vlerësimit të deklaratave të tyre erdhi në përfundim se nga të njëjtat nuk arrihet të 

vërtetohet asnjë fakt relevant lidhur me vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike 

përpos faktit se të njëjtit në cilësinë e oficerëve policor kanë ndërmarr veprimet e tyre ligjore 

pas raportimit të rastit nga palëve dhe se dëshmitë e tyre kishin të bëjnë me veprimet e 

ndërmarra nga ana e tyre sepse asnjëri prej tyre nuk ishin dëshmitar okular të rastit ashtu edhe 

siç kanë deklaruar të njëjtit. 
 

Gjykata ka vlerësuar edhe dëshminë e  dëshmitares E.U të dhënë në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor  në drejtim të veprimeve të të akuzuarit Xh.M mirëpo një dëshmie të tillë nuk ia fali 

besimin ngase e njëjta së pari ishte kontradiktore në vet vete  e më pas e nuk ishte në harmoni 

pjesërisht as me mbrojtjet e të akuzuarve e as me provat materiale ngase e kishte deklaruar se 

natën kritike rastin e kishte parë nga ballkoni në një largësi prej 3 metrave dhe se vendi ishte i 

pandriçuar ndërsa në anën tjetër kishte përshkruar veprimet e secilit prej të akuzuarve fakti se 

kjo dëshmitare ka qenë kontradiktore vërtetohet edhe nga ajo se në seancën e  shqyrtimit 

gjyqësor me rastin e ballafaqimit të së njëjtës me një pjesë të deklaratës së saj të dhënë polici 

kishte përkatësish në ballafaqimin e saj në reshtin 10 të faqes së parë të deklaratës së saj të 

datës 15.08.2018, ku kishte deklaruar “me duke se Xh... e goditi njëherë me grusht këtë 

personin” me ç’rast e njëjta kishte deklaruar se pasi që është kohë e gjatë ajo edhe ka mundur 

ta thotë atë mirëpo ka shtuar se ajo ka qenë aty dhe askush nuk e ka prekur të dëmtuarën  

ndërsa në seancën e shqyrtimit gjyqësor kishte deklaruar se ngjarjen e kishte parë në një 

distancë prej 3 metrave në largësi ajrore (nga ballkoni i shtëpisë) dhe se “në momentin kur në 

vend të ngjarjes ka ardhë edhe babai përkatësisht i akuzuari Xh..., kam dal në rrugë por deri sa 

kam shkuar të njëjtit ishin ndarë” çka rrjedhimisht gjykata konsideron se  nga një dëshmi e tillë 

nuk mund të pranohet për faktin se së pari është kontradiktore në vet vete e më pas e njëjta nuk 

është në harmoni me asnjë nga provat e tjera materiale të shtjelluara në seancat e shqyrtimit 

gjyqësor. 
 

Sa i përket mbrojtjes së dhënë nga ana e të akuzuarit Xh. M, gjykata një mbrojtje të tillë nuk 

mundi ta pranoj për faktin se e njëjta është në kundërshtim të plotë me deklaratën e të 

dëmtuarës (të cilës gjykata ia fali besimin) po ashtu kjo mbrojtje është në kundërshtim  të plotë 
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edhe me provat e tjera materiale si raporti i oficerit, raportet mjekësore të shtjelluara në seancat 

e shqyrtimit gjyqësor, ekspertiza mjekoligjore në emër të të dëmtuarës R.O, pjesërisht me 

deklaratën e  dëshmitares  E.U  andaj edhe gjykata një mbrojtje të tillë e konsideroi si të 

papranueshme dhe me qëllim të vetëm për ti ikur përgjegjësisë penale para së cilës i njëjti 

ndodhej ngase ashtu siç është përshkruar më lartë përtej çdo dyshimi të bazuar mirë është 

vërtetuar se i akuzuari Xh.M ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 

paragrafi 1, nën paragrafi 1.4 të KPRK-ës, për të cilën edhe është shpallur fajtor dhe është 

dënuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

5.Gjendja faktike e vërtetuar 
 

Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike se i akuzuari Xh.M, ka 

kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1 nën paragrafi 1. të KPRK-ës, 

në kohën, vendin, dhe mënyrën e përshkruar si në pikën I dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe të 

njëjtit i shqiptoj dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

6. Vendimi për lirimin nga akuza të akuzuarit L.M. 
 

Në seancat e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale, gjykata komfor nenit 7 të KPP-së, 

saktësisht dhe në mënyrë të plotë vërtetoi faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit 

të ligjshëm, me vëmendje dhe përkushtim maksimal profesional dhe me përkujdesje të njëjtë 

vërtetoi faktet kundër të akuzuarit dhe ato në favor të tij duke i mundësuar të akuzuarit L.M 

shfrytëzimin e të gjitha fakteve dhe provave që janë në favor të mbrojtjes dhe me ndërgjegje 

vlerësoi çdo provë një nga një dhe në lidhje me provat tjera dhe në bazë të vlerësimit të tillë ka 

nxjerr përfundimin lidhur me faktet konkrete të vërtetuara me ç’rast gjykata ka ardhur në 

përfundim se në këtë çështje penalo juridike nuk është vërtetuar se i akuzuari L.M ka kryer 

veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 të KPRK-së, deri 

tek një konstatim i tillë gjykata erdhi duke analizuar mbrojtjen e të akuzuarit L.M të dhënë në 

shqyrtim gjyqësor të cilës gjykata ia fali besimi në tërësi ngase e njëjta është në harmoni të 

plotë edhe me provat e tjera personale dhe materiale të cilat janë administruar nga ana e 

gjykatës dhe të cilat tregojnë një gjendje faktike tjetër nga ajo për të cilën është akuzuar i njëjti, 

përkatësisht e njëjta është në harmoni me deklaratën e dëshmitares E.U e cila në deklaratat e 

saj të dhëna në polici dhe në seancën e shqyrtimit gjyqësor ndër të tjera ka thënë se ishte Xh.M 

që e kishte goditur B... ndërsa L... askënd nuk e ka goditur as shtyer, e njëjta faktet i ka treguar 

në mënyrë të njëjte, gjë kjo e cila edhe ia ka ngriti vlerën e besueshmërisë së kësaj dëshmitare, 

mbrojtja e të njëjtit është në harmoni edhe me vet deklaratën e të dëmtuarës R.S të dhënë në 

seancën e shqyrtimit gjyqësor të cilës gjykata ia fali besimi ku ndër të tjera ajo kishte deklaruar 

se “e kam kap B... për dore dhe jam munduar që me hek mirëpo nuk kam mundur dhe  

njëkohësisht njërin nga të akuzuarit e kam shtyrë që të mos përleshen, e gjatë përleshjes me ka 

shtyer i akuzuari më i vjetër përkatësisht Xh.M, ndërsa i akuzuari L.M nuk më kujtohet se nëse 

më ka shtyrë andaj duke u bazuar edhe në të lartcekurat gjykata erdhi në përfundim se në këtë 

çështje penalo juridike nuk ishte kontestues fakti se i akuzuari L.M natën kritike kishte qenë në 

vendin e ngjarjes dhe që pas një mosmarrëveshje në komunikacion me B.L, fillimisht ishin 

ndalur para shtëpisë së të akuzuarit L.M, ku pas një bisede të shkurt B.L fillimisht e kishte 

hapur derën e veturës së Labinotit dhe të njëjtin e kishte kapur për gjoksi duke i thënë se kam 

për të vrarë, e që si pasojë e zhurmën e kishte dëgjuar i akuzuari Xh... i cili njëherit është edhe 

babai i L..., i cili posa kishte dalë në vendin e ngjarjes e kishte goditur me grusht në fytyrë B.L 
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e që po ashtu në konfrontim e sipër i njëjti i kishte shkaktuar lëndime të lehta trupore 

bashkëshortes së B..., të dëmtuarës R.S, mirëpo konstestuese ishte fakti nëse i akuzuari L... 

kishte kontribuar në shkaktimin e lëndimeve trupore ashtu siç është ngritur aktakuza ndaj tij 

mirëpo gjykata ashtu siç është sqaruar më lart duke u bazuar në mbrojtjen e të akuzuari, 

deklaratën e të dëmtuarës R.S, deklaratën e dëshmitares E.U, erdhi në përfundim se i akuzuari 

L.M nuk ka ndërmarrë asnjë veprim në drejtim të shkaktimit të lëndimit të lehtë trupor ndaj të 

dëmtuarës së lartcekur, andaj bazuar në të lartcekurat gjykata erdhi në përfundim se në 

lëndimet e lehta trupore ndaj të dëmtuarës janë shkaktuar si pasojë e veprimeve të të akuzuarit 

Xh.M dhe se në këtë çështje penale nuk është vërtetuar se ekziston bashkëkryerja ashtu siç janë 

akuzuarit të lartcekurit dhe se nuk ka prova të mjaftueshme për të vërtetuar përtej dyshimit të 

bazuar mirë se i akuzuari L.M ka kryer veprën penale ashtu siç është akuzuar në aktin akuzues. 
 

Sa i përket deklaratës së dëshmitarëve I.R dhe B.Z të cilët njëherë janë edhe oficer policor, 

ashtu siç është cekur më lart lidhur arsyetimin sa i përket veprimeve të të akuzuarit Xh.M 

gjykata  nuk ka arriti të vërtetoj asnjë fakt relevant në drejtim të vërtetimit të drejtë dhe plotë të 

gjendjes faktike përpos faktit se të njëjtit në cilësinë e oficerëve policor kanë ndërmarr 

veprimet e tyre ligjore pas raportimit të rastit nga ana e palëve dhe se dëshmitë e tyre kishin të 

bëjnë me veprimet e ndërmarra nga ana e tyre dhe se asnjëri prej tyre nuk ishin dëshmitar 

okular të rastit. 
 

7. Vendimi për lirimin e të akuzuarit nga akuza 
 

Meqenëse nuk është vërtetuar se i akuzuari L.M nga Gjilani, nuk ka kryer veprën penale 

lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1, nën paragrafi 1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-

ës, gjykata të njëjtin  e liroi nga akuzua në bazë të nenit 364, paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 dhe 

1.3 të KPP-së. 

 

 

 

 

8.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit sa i përket të akuzuarit 

Xh.Mlidhur me veprën penale nga pika I e dispozitivit të këtij aktgjykimi. 
 

Gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit ka vlerësuar se të akuzuarit Xh.Mpër veprën penale 

lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1, nën paragrafi 1.4 të KPRK-ës duhet ti shqiptohet 

dënim me gjobë në shumë prej nga 400 € (katërqind euro) të cilat dënim i akuzuari do ta paguaj 

në afat prej 15 ditësh nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë, ngase duke i marrë 

parasysh të gjitha rrethanat dhe provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës, ky dënim do të jetë 

i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe përgjegjësinë penale të kryesit dhe si i tillë 

me këtë dënim mund të arrihen qëllimet e dënimit në kuptim të nenit 41 të KPRK-ës, gjithashtu 

gjykata me rastin e matjes së dënimit ka marrë për bazë edhe rrethanat që ndikojnë në llojin 

dhe lartësinë e dënimit duke u bazuar në nenet 73,74,75 dhe 76 të KPRK-së, ashtu që si 

rrethanë lehtësuese për të akuzuarin ka marrë karakteristikat si dhe sjelljen e mëparshme të të 

akuzuarit ku nga shkresat e lëndës shihet se për të njëjtin është hera e pare që bien ndesh me 

ligjit përkatësisht më parë i njëjti nuk ka qenë i gjykuar e as dënuar me ndonjë aktgjykim të 

formës së prerës, po ashtu si rrethanë lehtësuese gjykata mori parasysh edhe sjelljen e të 

akuzuarit ngase nga deklarimet e të dëmtuarës si dhe vet të akuzuarve shihet se të njëjtit më 
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asnjëherë nuk kanë pasur probleme në mes vete, si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin gjykata 

mori parasysh edhe bashkëpunimin e përgjithshëm të të akuzuarit me gjykatën ndërsa si 

rrethanë rënduese për të akuzuarin gjykata mori parasysh faktin se si pasojë e veprimeve të tij e 

dëmtuara R.S ka pësuar lëndime të lehta trupore të përshkruar si në raportet mjekoligjore në 

emrin saj, po ashtu me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit me gjobë gjykata mori 

parasysh edhe gjendjen e tij ekonomike dhe erdhi në përfundim se me këtë dënim të njëjtit nuk 

i cenohet mirëqenia e tij por as e familjarëve të tij andaj duke i marrë parasysh rrethanat e 

përmendura si më lartë, gjykata konsideron se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit Xh.Mështë 

dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të 

akuzuarit dhe se me këtë dënim mund të arrihen edhe qëllimet e dënimit nga neni 41 të KPRK-

së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale dhe 

rehabilitimin e tij, parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale, shprehja e 

gjykimit shoqëror për veprën penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit. 
 

9.Vendimi për kërkesën pasurore juridike. 
 

Sa i përket kërkesës pasurore juridike, gjykata  në bazë të nenit 463 paragrafi 1 dhe 2 të KPP-

ës,  për realizimin e kërkesës pasurore juridike, të dëmtuarin R.S, e udhëzoi në kontest të 

rregullt juridiko-civil. 
 

10.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 
 

Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të të akuzuarit 

Xh.Mgjykata duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-së, ka vendosur  që të akuzuarin 

ta obligojë që të paguajë paushallin gjyqësor në shumën prej nga 50 € (pesëdhjetë euro) si dhe 

në bazë të ligjit për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej nga 30 € (tridhjetë euro) të 

gjitha këto në afat prej 15 ditëve pasi që ky aktgjykim të merr formën e prerë, nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

Andaj duke u bazuar në të lartcekurat gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.1028/2019, me datë 12.02.2020 

 

 

Zyrtarja Ligjore,        Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Eronita Llapashtica                              Rilind Sermaxhaj 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme i paraqitet kësaj Gjykate Themelore. 
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