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Numri i dokumentit:     00565294 

         P.nr.103/2019 
 
 
 

                                                    NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm 
gjykues Rilind Sermaxhaj, me pjesëmarrjen zyrtares ligjore Eronita Llapashtica, në çështjen 
penale kundër të pandehurve N.A nga Gjilani, M.S nga fshati .... , Komuna e Gjilanit dhe L.N 
nga fshati ... , Komuna e Gjilani, për shkak se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale 
lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1, nën paragrafi 1.4 lidhur 
me nenin 31  të KPRK-së, duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan- 
Departamenti i Përgjithshëm me numër PP.II.nr.91/2019, të datës 21.01.2019,  pas mbajtjes së 
shqyrtimit fillestar me datë 02.10.2019, mori dhe publikisht shpalli këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

Të pandehurit: 
 
N.A , nga babai A... dhe nëna S..., e lindur M...,  i lindur me datë .... në fshatin ..., Komuna e 
Preshevës, ndërsa me vendbanim në Gjilan rr.”...” ..., ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, 
babi i tre fëmijëve, i papunë, i gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 
Kosovës dhe Serbisë,  
 
M.S , nga babai Q...  dhe nëna B..., e lindur A.., i lindur me datë ..., në fshatin ..., Komuna e 
Preshevës, ndërsa me vendbanim në fshatin ..., Komuna Gjilan,  ka të kryer shkollën e mesme, 
i martuar, babi i tre fëmijëve, i pa punë, i gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i 
Republikës Kosovës dhe së Serbisë, 
 
L.N, nga babai N...  dhe nëna N..., e lindur  M..., i lindur me datë ....  në Gjilan, ndërsa me 
vendbanim në fshatin ...., Komuna e Gjilanit,  ka të kryer shkollën fillore, i martuar, i gjendjes 
së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës,  
 
 
 
 
 
 
 
 

JANË FAJTOR 
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Sepse me datë 24.12.2018, rreth orës 00:20 minuta, në Gjilan, në rrugën “...”, në diskotekën ..., 
të pandehurit në bashkëkryerje dhe me dashje i kanë shkaktuar lëndime të lehta trupore të 
dëmtuarve L.H dhe A.G, në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje të mëhershme, fillimisht i 
pandehuri N.A punëtor sigurimi i afrohet të dëmtuarit L... dhe i thot “edhe ti këtu” e pastaj e 
kap për gjoksi dhe fillon ta godas me grushte dhe duke parë këtë situatë, ndërhyn shoku i të 
dëmtuarit, A.G, me qëllim që ta largojë të pandehurin, mirpo me këtë rast ndërhyjnë edhe dy 
pandehurit tjerë M.S dhe L.N të cilët ishin punëtorë të sigurimit dhe deri sa i largojnë të 
dëmtuarit nga objekti i diskotekës, i godasin në trup me shufra të metalit, mjet i rrezikshëm dhe 
i përshtatshem për shkaktimin e lëndimit të rëndë trupor, me çrast të dëmtuarit pësojnë lëndime 
të lehta trupore, për të cilat kërkojnë ndihmë mjekësore në Spitalin e Përgjithshëm në Gjilan-
Emergjencë. 
 
-Me çka ka  në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 
paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1, nënparagrafi 1.4 dhe nenin 31 të KPRK-ës, 
 
Andaj, gjykata në bazë të nenit 4,41,42,43,45,46,47,73,74,75 dhe 76 të KPRK-ës dhe neneve 
248 e 365 të KPP-ës, të pandehurve të lartcekur iu shqipton: 
 

DËNIM ME BURGIM  I CILI DËNIM ME PËLQIMIN E TË PANDEHURVE 
ZËVËNDËSOHET NË DËNIM ME GJOBË 

 
Ashtu që të pandehurve N.A, M.S dhe L.H, për veprën penale si në dispozitiv të këtij 
aktgjykimi, iu shqiptohet dënim me burgim në kohëzgjatje prej nga 120 (njëqindenjëzet) ditësh  
për secilin prej tyre veç e veç, i cili dënim në bazë të nenit 47 të KPRK-ës dhe me pëlqimin  e 
të pandehurve do të zëvendësohet në dënim me gjobë në shumë prej nga 600 € (gjashtëqind 
euro), për secilin prej tyre veç e veç, të cilat dënime të pandehurit do ti paguajnë në afat prej 15 
ditëve nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë. 
 
Nëse të pandehurit nuk dëshirojnë ose nuk munden ta paguajë dënimin e zëvëndësuar me gjobë 
atëherë dënimi i zëvëndësuar me gjobë do të zëvëndësohet në dënim me burgim në atë mënyrë 
që për çdo 20 € (njëzet euro) do tiu llogaritet nga një ditë burgim.1 
 
Obligohen të pandehurit që secili prej tyre veç e veç që të paguajnë paushallin gjyqësor në 
shumë prej nga 20 € (njëzetë euro), në afat prej 15 ditë pasi që ky aktgjykim të merr formën e 
prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 
 

A R S Y E T I M 
 

 
1.Rrjedha e çështjes 
 
Prokuroria Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm, me datë 24.01.2019, ka ngritur 
aktakuzën PP.II.nr.91/2019, kundër të pandehurve N.Ad, M.S dhe L.N, për shkak se në 
bashkëkryerje kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 2 lidhur 
me paragrafin 1, nën paragrafi 1.4 lidhur me nenin 31  të KPRK-së. 

                                                
1 Sa i përket mënyrës së veprimit të gjykatës në rast të mospagesës së dënimit të zëvëndësuar me gjobë nga ana e 
të pandehurve, gjykata veproi konform nenit 47 të KPRK-ës si dhe aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës 
me numër Pml.nr.259/2019, të datës 05.09.2019. 
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Me datë 02.10.2019, pranë kësaj gjykate është mbajtur seanca e shqyrtimit gjyqësor në të cilën 
ishin prezent prokurori i shtetit, të pandehurit N.A, M.S dhe L.N, si dhe të dëmtuarit  L.H  dhe 
A.G, ku pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit të pandehurit e lartcekur kishin 
deklaruar secili prej tyre veç e veç se e kanë kuptuar në tërësi aktakuzën dhe veprat penale për 
të cilat akuzohen  dhe se nuk kanë nevojë për shpjegime shtesë dhe se e secili prej tyre e 
pranon fajësinë për kryerjen veprës penale e cila iu vihet në barrë me ç’rast gjykata pas 
dëgjimit të palëve përkatësisht dëgjimit të prokurorit të shtetit dhe të dëmtuarve të lartcekur të 
cilët nuk e kanë kundërshtuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurve dhe në pajtim me 
nenin 248  të KPP-ës ka marrë aktvendim me të cilin ka pranuar fajësinë nga ana e të 
pandehurve. 
 
2.Vlerësimi i pranimit të fajësisë 
 
Gjykata pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar në të cilin kanë qenë palët e lartcekura, pas 
deklarimit të të pandehurve lidhur me fajësinë ku secili prej tyre veç e veç kishin deklaruar se 
pas njoftimit  lidhur me benefitet dhe pasojat e pranimit të fajësisë nga ana e gjykatës, të njejtit 
e pranojnë fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë ashtu siç është përshkruar në 
dispozitivin e këtij atkgjykimi me çrast pas dëgjimit të palëve gjykata ka marrë aktvendim me 
të cilin ka pranuar fajësinë e të pandehurve për veprën penale për të cilën akuzohen ngase ka 
konstatuar se janë plotësuar gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë në kuptim të nenit 248 
paragrafi 1 nënparagrafet 1.1-1.4 të KPP-së dhe se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurve 
nuk është kundërshtuar nga ana e palëve prezente. Në këtë aspekt gjykata ka konstatuar se të 
pandehurit e kanë kuptuar drejtë natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë 
është bërë vullnetarisht pas njoftimit lidhur me benefitet dhe pasojat e pranimit të fajësisë nga 
ana e gjykatës, se të pandehurit nuk kanë qenë të detyruar ose të shtrënguar në asnjë mënyrë që 
të pranojnë fajësinë, se pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes të cilat i përmbanë 
aktakuza  përkatësisht ky pranim i fajësisë gjen mbështetje edhe në provat materiale të cilat i 
janë bashkangjitur aktakuzës dhe atë si  raporti fillestar i incidentit me numër të rasti 2018-CA-
1682, i datës 05.01.2019, deklaratat e të dëmtuarëve L.H dhe A.G të dhëna në polici, deklarata 
e të pandehurve N.A, M.S dhe L.N të dhëna në polici por mbi të gjitha tek deklarimi i tyre 
lidhur me fajësinë në seancën e shqyrtimit fillestar ku të gjithë njësoj kanë deklaruar se ndaj të 
pandehurve kanë përdorur shufra metalike të përshkruara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 
raporti mjekësor me numër ..., i  datës 23.12.2018, në emër të të dëmtuarit L.H dhe raporti 
mjekësor me numër ..., i  datës 23.12.2018, në emër të të dëmtuarit A.G, ekspertizat mjekësore 
të datës 18.01.2019, në emër të të dëmtuarve të lartcekur me të cilat janë konstatuar lëndimet e 
lehta trupore të cilat sipasojë e veprimeve të të pandehurve i kanë pësuar të dëmtuarit e 
lartcekur, foto dokumentacioni dhe raporti i policit, po ashtu gjykata me rastin e pranimit të 
fajësisë nga ana e të pandehurve gjeti se aktakuza nuk përmbanë asnjë shkelje të qartë ligjore 
ose gabime faktike. 
 
3.Gjendja faktike e vërtetuar 
 
Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: se të pandehurit N.A, 
M.S dhe L.H, në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 
paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1, nën paragrafi 1.4 lidhur me nenin 31  të KPRK-së, në 
kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitivin të këtij aktgjykimi. 
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4.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 
 
Gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit ka vlerësuar se të pandehurve N.A, M.S dhe L.N 
duhet ti shpallë fajtor dhe për veprën penale të përshkruar si në dispozitivi të këtij aktgjykimi, 
të njejtëve  tiu shqiptoj  dënim me burgim në kohëzgjatje prej nga 120 (njëqindenjëzet) ditësh 
për secilin prej tyre veç e veç, i cili dënim në bazë të nenit 47 të KPRK-ës dhe me pëlqimin e të 
pandehurve i është zëvëndësuar në dënim me gjobë në shumë prej nga 600 € (gjashtëqind 
euro), për secilin prej tyre veç e veç, të cilat dënime të pandehurit do ti paguajnë në afat prej 15 
ditëve 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 kryesve dhe si i tillë me këto 
dënime 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 për të 
pandehurit si rrethanë  posaçërisht lehtësuese ka marrë faktin se të pandehurit e kanë pranuar 
fajësinë për veprën penale e cila iu vihet në barrë, në një fazë të hershme të procedurës penale, 
se të njejtit janë penduar dhe kanë shfaqur keqardhje për veprimet e tyre, të njejti që nga koha e 
kryerjes së veprës penale nuk kanë pasur probleme mes vete, premtimet e tyre që në të 
ardhmen nuk do të kryejnë vepra të tilla dhe as vepra të tjera penale, të njejtit i kanë rregulluar 
raportet me të dëmtuarit, po ashtu gjykata ka marrë parasysh edhe rrethanat personale dhe 
karakterin e të pandehurve ku nga shkresat e lëndës shihet se për të gjithë pandehurit është hera 
e parë që të njejtit bien ndesh ligjin dhe më parë nuk kanë qenë të gjykuar për ndonjë vepër 
tjetër penale dhe as dënuar me aktgjykim të formës së prerë për një gjë të tillë gjithashtu 
gjykata si rrethanë lehtësuese për të pandehurin N.A mori parasysh faktin se i i njejti është 
mbajtës i familjes përkatësisht është babai i 3 fëmijëve nga martesa e parë për të cilët duhet të 
kujdeset,  po ashtu për të pandehurit L.N gjykata mori parasysh faktin se i njejti është mbajtës i 
familjes dhe se bashkëshortja e tij është shtatëzënë ndërsa si rrethanë lehtësuese për të 
pandehurin M.S gjykata edhe mori parasysh edhe faktin se i njejti është mbajtës i familjes 
ndërsa me rastin e caktimit dhe llojit të lartësisë së dënimit si rrethanë rënduese për të gjithë të 
pandehurit gjykata mori parasysh faktin se nga veprimet e tyre përkatësisht meqenëse të njejtit 
ishin të punësuar në cilësinë e sigurimit në diskotekën S... në Gjilan pas një mosmarrëveshje 
me të dëmtuarit L.H dhe A.G duke përdorur shufra të metalta u kanë shkaktuar lëndime të lehta 
trupore të përshkruara si në ekspertizat mjekoligjore të datës 18.01.2019 andaj  mbi bazën e të 
lartcekurave gjykata konsideron dënimet e shqiptuara ndaj të pandehurve Nehat Ademi, M.S 
dhe L.N janë dënime të drejta dhe në harmoni me pëshën e veprave penale dhe shkallën e 
përgjegësis së të pandehurve. 
 
5.Vendimi lidhur me kërkesën pasurore juridike 
 
Duke pasur parasysh se të dëmtuarit L.H dhe A.G në seancën e shqyrtimit fillestar kanë 
deklaruar se parashtrojnë kërkesë pasurore juridike, gjykata nuk vendosi sa i përket kërkesës 
pasurore juridike. 
 
6.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 
 
Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të të pandehurve, 
gjykata duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-së, ka vendosur që të pandehurit ti 
deyrojë që secili prej tyre veç e veç të paguajnë paushallin gjyqësor në shumë prej nga 20 € 
(njëzet euro), të gjitha këto në afat prej 15 ditëve, nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e 
prerë, nën kërcënimin e përmabrimit të dhunshëm. 
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Andaj duke u bazuar në të lartcekura gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.103/2019, me datë  02.10.2019 
 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 


