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Numri i lëndës: 2019:076163 

Datë: 17.12.2019 

Numri i dokumentit:     00718009 

                                                                                 P.nr.199/2019 

 

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 G.K dhe F.O që të dy nga Gjilani, për shkak se në bashkëkryerje 

kanë kryer veprën penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1, nën paragrafi 1.3 

lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, të akuzuarit G.B nga Gjilani për shkak të veprës penale 

ndihmë në kryerjen e veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1, nën 

paragrafi 1.3 lidhur me nenin 31 dhe 33 të KPRK-ës dhe të akuzuarit F.O për shkak të veprës 

penale detyrimi nga neni 340 paragrafi 2 të KPRK-ës, të cilin me autorizim e përfaqëson 

avokati Halit Azemi nga Gjilani, duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Gjilan me numër PP/II.nr.260/2019, të datës 28.02.2019, pas mbajtjes së seancave të shqyrtimit 

gjyqësor dhe publik me datë 08.07.2019, 17.09.2019, 31.10.2019, 21.11.2019 dhe 25.11.2019, 

mori dhe publikisht shpalli ndërsa me datë 17.12.2019, përpiloi këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

 I. 

Të akuzuarit: 

 

G.K nga babai M... dhe nëna B..., e lindur L..., i lindur me datë ..., në Gjilan, ku edhe jeton, rr. 

“...”, me numër personal ...., i martuar, baba i një fëmije, ka kryer shkollën e mesme, i pa punë, 

i gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës dhe 

 

F.O, nga babai N... dhe nëna A.., e lindur V.., i lindur me datë ..., në ..., me vendbanim në 

Gjilan, rr. “...”, me numër personal ...., i martuar,  ka kryer shkollën e mesme, i pa punë, i 

gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës  
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JANË FAJTOR 

 

Sepse me datë 14.02.2019, rreth orës 20:30 minuta, në fshatin Pogragjë, Komuna e Gjilanit, 

saktësisht tek kafiteria që gjendet në mes të fshatit, i akuzuari G.K, pasi shkon tek tavolina ku 

ishte i ulur i dëmtuari A.N, fillon një bisedë me të njëjtin dhe e bind që me të akuzuarin të dal 

për të komunikuar dhe i cili hyn në veturën e të njëjtit dhe në dalje të fshatit, saktësisht tek ura, 

të dëmtuarin e sulmon fizikisht duke e goditur me grushte në pjesë të ndryshme të kokës dhe të 

trupit dhe e nxjerrë nga vetura dhe vazhdon ta godasë duke iu bashkangjitur edhe tani i 

akuzuari F.O i cili ishte duke pritur në veturën ‘’Ford’’ në vendin e ngjarjes dhe të njëjtit 

fillojnë ta tërheqin zvarrë dhe vazhdojnë ta godasin deri sa i njëjti alivanoset dhe pastaj e lënë 

të njëjtin dhe e marrin arratinë.  

 

-Me çka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 

paragrafi 1, nën paragrafi 1.3 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, 

 

andaj gjykata në bazë të neneve 4,41,42,43,46,73,74,75 dhe 76 të KPRK-ës dhe neneve e 248 

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

 

DËNIM  ME  GJOBË 

 

Ashtu që të akuzuarve G.K dhe F.O, secilit prej tyre veç e veç iu shqiptohet dënim me në gjobë 

në shumë prej nga 800 € (tetëqind) euro, të cilat dënime të akuzuarit obligohen ti paguajnë në 

afat prej 15 ditësh nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë.  

  

Nëse të akuzuarit nuk dëshirojnë ose nuk munden ti paguajë dënimet me gjobë atëherë dënimet 

me gjobë do t’iu zëvendësohen secilit prej tyre veç e veç në dënim me burgim në atë mënyrë që 

për çdo 20 € (njëzet euro) do t’iu llogaritet një ditë burgim. 

 

Në bazë të nenit 81 të KPRK-ës, të akuzuarit G.K, koha e kaluar në paraburgim nga data 

14.02.2019 deri me datë 06.03.2019, do ti llogaritet në dënimin e shqiptuar me gjobë. 

 

I dëmtuari A.N për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt 

juridiko civil. 

 

Obligohen të akuzuarit  e lartcekur që secili prej tyre veç e veç të paguajnë paushallin gjyqësor 

në shumë prej nga 50 € (pesëdhjetë euro) dhe në bazë të ligjit për kompensimin e viktimave të 

krimit shumën prej 30 € (tridhjetë euro), të gjitha këto në afat prej 15 ditë pasi që ky aktgjykim 

të merr formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 
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II. 
 

I akuzuari G.B, nga babai Sh.. dhe nëna M..., e lindur R..., i lindur me datë ..., në Gjilan, ku 

edhe jeton, rr.“....”, nr. ..., me numër personal ...., i martuar, baba i dy fëmijëve, ka kryer 

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

Kosovës dhe Serbisë, 
 

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

LIROHET NGA AKUZA 
 

Sepse në kohën e përshkruar si në dispozitivin I të këtij aktgjykimi, i akuzuari në bashkëpunim 

dhe planifikim me të akuzuarit G.K dhe F.O deri sa e drejtonte veturën e tij Ford Focus në 

fshatin Pogragjë e ndal veturën në hyrje të fshatit, tek ura në të cilin automjet ka pasur edhe të 

akuzuarin F.O duke pritë në vend ngjarje deri sa është sjellë i dëmtuari A.N dhe nga vetura e tij 

ka zbritur i akuzuari F.O, i cili i është bashkangjitur të akuzuarit G.K në rrahjen e të dëmtuarit  

dhe ditën e njëjtë rreth orës 00:30 minuta të datës 15.02.2019, deri sa i njëjti ishte nisur në 

drejtim të kufirit Kosovës-Serbi, i akuzuari me qëllim që ta fusë në grackë të dëmtuarin pasi 

është liruar nga spitali në mes të fshatit Pogragjë, ndalon veturën e tij duke ia zënë rrugën 

viktimës dhe me atë rast nga një veturë tjetër e pa identifikuar dalin dy persona të pa 

identifikuar të pajisur me shufra hekuri dhe shkop të drurit të cilët e sulmojnë duke e qëlluar, 

veturën e të dëmtuarit, deri sa i njëjti arrin të ikë dhe ndërkohë i akuzuari është arrestuar nga 

policia.  
 

-Me çka kishte për të kryer  veprën penale ndihmë në kryerjen e veprës penale të lëndim i lehtë 

trupor nga neni 188 paragrafi 1, nën aragrafi 1.3 lidhur me nenin 31 dhe 33 të KPRK-ës, 
 

I dëmtuari A.N për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt 

juridiko civil. 
 

Në bazë të nenit 282 paragrafi 1 i KPP-ës, të akuzuarit G.B i konfiskohet automatikisht  një 

brisk xhepi, i sekuestruar me rastin e arrestimit të tij. 
 

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

 

III 

I akuzuari F.O, 
 

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

LIROHET NGA AKUZA 
 

Sepse në korrik të vitit 2017, në kohë të pacaktuar, i akuzuari përmes shokëve të tij dhe 

kontakteve telefonike ka aranzhua një takim te vila ‘’V...’’, me Q.J, ku ishte prezent edhe V.H, 

dhe gjatë këtij takimi i akuzuari F.O me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror për vetë 

me anë të kanosjes serioze kërkon nga Q.J, para në shumën prej 30.000  euro, me pretekst se i 

njëjti kishte shpenzuar me të dashurën e tij e cila tani kishte krijuar lidhje me të dëmtuarin Q,J.  
 

-Me çka kishte për të kryer veprën penale detyrimi neni 340 paragrafi 2 të KPRK-së, 
 

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

 

 

A r s y e t i m 
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1.Rrjedha e çështjes 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm, me datë 28.02.2019, ka ngritur 

aktakuzën PP.II.nr.260/2019, ndaj të akuzuarve G.K dhe F.O, për shkak të veprës penale 

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

G.B për shkak të veprës penale ndihma në kryerjen e veprës penale  lëndimi i lehtë trupor nga 

neni 188 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 dhe 33 të KPRK-ës dhe të akuzuarit F.O nga Gjilani 

për shkak të veprës penale detyrimi nga neni 340 paragrafi 2 të KPRK-ës. 

 

Me datë 28.02.2019, pranë kësaj gjykate është mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar në të cilën 

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

G.K dhe F.O kanë deklaruar se e kanë kuptuar në tërësi aktakuzën dhe veprën penale për të 

cilën akuzohen dhe se pas njoftimit me benefitet dhe pasojat e pranimit të fajësisë e pranojnë 

fajësinë për kryerjen e veprës penale sipas pikës 1 të dispozitivit e cila i vihet në barrë me 

ç‘rast gjykata pas dëgjimit të palëve dhe në pajtim me nenin 248 paragrafi 1 të KPRK-ës ka 

marrë aktvendim me të cilin ka pranuar fajësinë nga ana e të akuzuarve ndërsa  i akuzuari G.B 

sa i përket veprës penale ndihma në kryerjen e veprës penale  lëndimi i lehtë trupor nga neni 

188 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 dhe 33 të KPRK-ës, kishte deklaruar se e ka kuptuar 

plotësisht aktakuzën dhe veprën penale e cila i vihet në barrë mirëpo nuk e pranon fajësinë për 

kryerjen e saj, po ashtu edhe i akuzuari F.O sa i përket veprës penale detyrimi nga neni 340 

paragrafi 2 të KPRK-ës, kishte deklaruar se e ka kuptuar plotësisht aktakuzën dhe veprën 

penale e cila i vihet në barrë mirëpo nuk e pranon fajësinë për kryerjen e saj, 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 hudhjen e aktakuzës. 

 

Me datë 11.03.2019, mbrojtësi i të akuzuarit F.O, avokati Halit Azemi, pranë kësaj gjykate ka 

dorëzuar kundërshtimin e provave me kërkesën që të hedhet poshtë aktakuza e Prokurorisë 

Themelore në Gjilan e ngritur ndaj të mbrojturit të tij me arsyetimin se nuk ka prova të 

mjaftueshme për të mbështetur dyshimin e bazuar mirë se i akuzuari  F.O ka kryer veprën 

penale  detyrimi nga neni 340 paragrafi 2 I KPRK-ës. Komfor nenit 250 paragrafi 2 të KPPRK-

së, gjykata i ka dhënë mundësinë prokurorit të shtetit që të përgjigjet në lidhje me kërkesën e të 

akuzuarit për hudhjen e aktakuzës me ç’rast me datë 20.03.2019, Prokuroria Themelore në 

Gjilan në përgjigjen me shkrim lidhur me kërkesën e mbrojtësit të të akuzuarit F.O, avokatit 

Halit Azemi nga Gjilani ka deklaruar se pretendimet e mbrojtësit të të lartcekur janë pa bazë 

ligjore dhe të paargumentuara duke propozuar që kundërshtimi i tillë të refuzohet, me ç’rast me 

rastin e vendosjes mbi këto kundërshtime kjo gjykatë me aktvendimin P.nr.199/2019, ka 

refuzuar si të pabazuar kundërshtimin e paraqitur nga ana e mbrojtjes me arsyetimin se në këtë 

çështje penalo juridike ka prova të mjaftueshme për të mbështetur një dyshim të bazuar se i 

akuzuari F.O ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet andaj gjykata me krijimin e kushteve 

ligjore me urdhër ka caktuar seancën e shqyrtimit gjyqësor të cilat janë mbajtur me datë 

24.05.2019, 08.07.2019, 17.09.2019, 31.10.22019, 21.11.2019 dhe 25.11.2019, në të cilat 

seanca është bërë edhe procedimi i provave lidhur me këtë çështje penalo juridike. 

 

 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se meqenëse të akuzuarit G.K dhe F.O e 

kanë pranuar fajësinë për pikën I të dispozitivit nuk ka se çfarë të elaborojë ngase pranimi i 

fajësisë së tyre është bërë në mënyrë vullnetare andaj i ka propozuar gjykatës që këta dy të 

akuzuar të shpallen fajtor për veprën penale të lëndimit të lehtë trupor dhe me rastin e shpalljes 
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së dënimit të merren parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese nga ana e gjykatës ndërsa për 

pikën II dhe III të dispozitivit ku të akuzuar janë G.B dhe F.O, pasi të janë shtjelluar provat si 

dhe janë dëgjuar të dëmtuarit Q.J dhe A.N si dhe dëshmitarët e tjerë të propozuar, fakte këto 

dhe prova në bazë të cilave në mënyrë te pa kontestueshme është argumentuar fakti se tani të 

akuzuarit kanë kryer këto vepra penale të cilat iu vihen në barrë dhe ka kërkuar nga gjykata që 

komfor dispozitave ligjore të njëjtit ti shpall fajtor dhe ti dënoj sipas ligjit ndërsa sa i përket 

caktimit te llojit dhe lartësisë se dënimit i ka propozuar gjykatës qe ti merr parasysh rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese me qëllim që dënimi të jetë në proporcion me shkallën e përgjegjësisë 

së të akuzuarve si dhe rrezikshmërinë e veprave penale. 

 

Përfaqësuesi i të dëmtuarit Q.J, avokati Asdren Hoxha në fjalën përfundimtare ka deklaruar se 

duke ju referuar aktpajtimit të datës 06.08.2019 të lidhur në mes të të dëmtuarit Q.J dhe të 

akuzuarit F.O, ka theksuar se nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk kërkon kompensim 

dëmi ngase raportet mes tyre tanimë janë rregulluar.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.O, avokati Halit Azemi në fjalën përfundimtare ka kërkuar nga 

gjykata që për veprën penale të lëndimit të lehtë trupor të merren parasysh të gjitha rrethanat 

lehtësuese, se i akuzuari është i gjendjes së varfër ekonomike dhe se i njëjti është penduar për 

atë që ka ndodhur  ndërsa sa i përket veprës penale të detyrimit ndaj të dëmtuarit Q.J për shkak 

të mungesës së provave i akuzuari F.O të lirohet nga akuza.  

 

I akuzuari F.O në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbështet në tërësi fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit të tij. 

 

I akuzuari G.B, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se është plotësisht i pafajshëm dhe ka 

kërkuar nga gjykata që të lirohet nga akuza. 

 

I akuzuari G.K në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e ndjen vetën shumë keq për rastin e 

ndodhur dhe se me të dëmtuarin i kanë rregulluar raportet, ka premtuar se në të ardhmen nuk 

do të përsërisë vepra të tilla e as vepra të tjera penale, e për shkak të gjendjes së tij ekonomike 

ka kërkuar që ti shqiptohet një dënim sa më i butë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dëmtuarit në cilësinë e dëshmitarit Q.J, 
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 Dëgjimit të të dëmtuarit në cilënise e dëshmitarit A.N, 

 Dëgjimit të dëshmitarit V.H 

 Dëgjimit të dëshmitarit Q.Q 

 Dëgjimit të dëshmitarit F.L 

 Dëgjimit të dëshmitarit F.O..1, 

 Dëgjimit të dëshmitarit E.N, 

 Dëgjimit të dëshmitarit B.B, 

 Dëgjimit të dëshmitarit K.Sh, 

 Leximit dhe shikimit të provave materiale si deklarata e të akuzuarit G.Ke dhënë në 

Stacionin Policor në Gjilan me datë 14.02.2019, deklarata e të akuzuarit G.B e dhënë në 

Stacionin Policor në Gjilan me datë 15.02.2019, deklarata e të akuzuarit F.O e dhënë në 

prokurori me datë 26.02.2019, deklarata e të dëmtuarit Q.J e dhënë në stacionin Policor 

në Gjilan me datë 15.02.2019, deklarata e të dëmtuarit A.N e dhënë në stacionin Policor 

në Gjilan me datë 14.02.2019 ,deklarata dëshmitarit V.H e dhënë në stacionin Policor 

në Gjilan me datë 15.02.2019, deklarata dëshmitarit Q.Q e dhënë në stacionin Policor 

në Gjilan me datë 15.02.2019, deklarata e dëshmitarit F.L e dhënë në stacionin Policor 

në Gjilan me datë 14.02.2019, deklarata dëshmitarit F.O..1 e dhënë në Stacionin Policor 

në Gjilan me datë 15.02.2019, deklarata dëshmitarit E.N e dhënë në stacionin Policor 

në Gjilan me datë 14.02.2019, raporti mjekësor me numër 3853 të datës 14.02.2019 të 

lëshuar nga qendra e Emergjencës në Gjilan në emër të A.N, rekomandimi psikiatrik 

me numër të protokollit 2476/18 e datës 26.12.2018, në emër të G.K, dëftesa mbi 

konfiskimin e pronës e datës 15.02.2019, prova materiale brisk xhepi me nr. 2019-CA-

0162 në emër të G.Bt, aktpajtimi i dorëzuar në këtë gjykatë me datë 07.08.2019 i arritur 

në mes të akuzuarit F.O dhe të dëmtuari Q.J dhe dëshmitarit V.H si dhe foto 

dokumentacioni i cili gjendet në shkresat e lëndës, 

 Mbrojtjen e të akuzuarit G.B dhe 

 Mbrojtjen e të akuzuarit F.O. 

 

2.1. Deklarata e të dëmtuarit të cilësi të dëshmitarit Q.J 
 

I dëmtuari në cilësinë e dëshmitarit Q.J në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar i njeh të 

akuzuarit, ndërsa F.O ka qenë në lidhje me një vajzë nga Mitrovica, me të cilën ai është lidhur 

pas disa kohëve për të cilin shkak F.O e ka thirrur në telefon duke e sharë e fyer e duke ju 

drejtuar me fjalët “ka me të vra”, për të cilat nuk është lajmëruar Policia e Kosovës pasi ka 

menduar se i njëjti do të ndalet por që në fakt ky nuk ishe problem i tij i vërtetë por marrja e 

parave dhe i njëjti kishte shkuar me një person tjerët tek biznesi i tij në Prishtinë me emër “T.. 

S...”, duke thënë se “Q...  ku ta zëmë do ta vrasim”, ndërsa ditën e nesërme të njëjtin e ka 

thirrur në telefon ku janë takuar tek Villa V... afër liqenit të Badovcit, ku F.O kishte ardhur 

vetë, ndërsa i dëmtuari Q.J kishe shkuar me dhëndrrin e tij V.H, duke i propozuar të akuzuarit 

F.O që ta mbyllin këtë ketë “punë”, por i akuzuari i  kishte thënë se ka bërë harxhime me këtë 

femër dhe se i ka kërkuar shumën prej 30.000 euro për ta mbyllur këtë çëshjte ndërsa i 

dëmtuari Q.J nuk ka ditur se çfarë ti përgjigjet dhe kanë dalë nga lokali e prej atij momenti më 

nuk është takuar me të akuzuarin F.O personalisht, e pas gjithë këtyre i dëmtuari A.N i cili 

është i punësuar në biznesin e tij në Preshevë, e ka thirrur në telefon dhe e ka njoftuar se të 

njëjtit e kanë rrahur  G.K dhe F.O dhe i kanë dhënë porosinë se Q.J do ti ja bëjmë më zi bile 

edhe do ta vrasim. 
 

2.2 Deklarata e të dëmtuarit të cilësi të dëshmitarit A.N 
 

I dëmtuari të cilësi të dëshmitarit A.N në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar në se i 

njeh të akuzuarit dhe se me të akuzuarit asnjëherë më parë nuk ka pasur probleme deri në ditën 
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kritike me date 14.02.2019 ku ka qenë në fshatin Pogragjë duke pirë kafe me mikun e tij F.L e 

aty ka ardhur i akuzuari G.K i cili e ka nxjerrë nga lokali dhe e ka futur në veturën e tij të cilin 

e ka dërguar jashtë fshatit Pogragjë e që deri në këtë moment i akuzuari G.. kishte sjellje të 

mira në atë mënyrë të fillimisht e kishte pyetur a është mire ndërsa pas daljes nga fshati ai 

kishte vërejtur se ishte e ndalur një veturë e tipit FORD, e në këtë moment i dëmtuari A.N ka 

hapur derën e veturës dhe ka tentuar që të largohet pasi që të njëjtët e kishin goditur 

paraprakisht dhe nuk e ka kuptuar arsyen përse është goditur pasi që me të njëjti nuk ka pasur 

asnjëherë mosmarrëveshje, ndërsa pas disa goditjeve, i akuzuari F.O i kishte thënë që ti bëjë të 

fala Q... duke shtuar se ku do të do të takohen do të ketë problem me të dhe se “familjen kam 

me ia qi”. I njëjti ka deklaruar se është i punësuar në biznesin e të dëmtuarit tjetër Q.J se dhe 

pikërisht është kjo arsyeja pse ai është rrahuar nga ana e të akuzuarve ndërsa natën kritike e 

kishte parë veturën FORD por jo edhe të akuzuarin G.B. 
 

2.3. Deklarata e dëshmitarit V.H 
 

Dëshmitari V.H në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se F.O dhe G.Ki njeh ndërsa të 

akuzuarin G.B nuk e njeh, duke shtuar se të akuzuarit F.O dhe G.K në fund të vitit 2016, afër 

hotel “V...” përderisa sa V.H ishte duke e vozitur veturën e tipi BMW X5 me ngjyrë të zezë e 

cila ishte në pronësi të të dëmtuarit Q.J, të njëjtit i kish dalë para veturës duke i kanë bllokuar 

rrugën dhe pas ndaljes ata ishin afruar tek vetura duke menduar se në veturë ishte Q.J, e po sa 

kishin kuptuar se në veturë nuk gjendet Q.J të njëjtit kishin filluar me pyetjet se ku është i 

njëjti, ndërsa dëshmitari V.H u ishte përgjigjur se i njëjti gjendet në Preshevë, e pas kësaj F.O i 

kishte thënë se Q... kam për ta vrarë. Pas këtij rasti i njëjti ka kontaktuar me Q.J duke i treguar 

se çfarë kishte ndodhur por nuk e kishte lajmëruar në polici për shkak se ai ishte bashkëpronar i 

një biznesi me Q.J. Me F.O dhe G.K dëshmitari ishte takuar edhe disa herë tjera, e për derisa sa 

ishte duke udhëtuar së bashku me familje, tek vendi i quajtur “Crep”, të njëjtit e kishin 

tejkaluar me veturë e gjatë tejkalimit V.H u kishte bërë me dorë që të ndaleshin ngase ishte 

shqetësuar për familjen e tij, e pas ndaljes të njëjtit kishin vazhduar me kërcënime të njëjta për 

Q.J po ashtu i njëjti ka deklaruar se kishte aranzhuar një takim në vitin 2017 tek “Villa V...” 

afër liqenit të Badovcit, në mes të F.O dhe Q.J, ku në atë takim F.O u kishte treguar se ai kishte 

qenë në lidhje me një vajzë e me të cilën më vonë ishte lidhur Q.J, e për të cilën F.O në këtë 

takim i kishte kërkuar Q.J shumën prej 30.000 eurove të cilat pretendonte se i kishte shpenzuar 

për vajzën në fjalë, e që Q.J i ishte përgjigjur se nuk do ti jap kurrë ato para dhe kishin dalë nga 

ai lokal ndërsa në vitin 2018 deri sa ishte me disa klientë tek “H... P..” në Gjilan , kishte 

vërejtur se në një Golf 2 të bardhë në parking ishin duke e pritur F.O e G.K, e pas takimit me ta 

është kërcënuar direkt duke i thënë se ai dhe Q.J më nuk do të mund të hynin në Kosovë nëse 

të njëjtit nuk marrin shumën prej 30.000 eurove të kërkuara dhe se të njëjtit kishin tentuar ta 

fusin në veturë po i njëjti kishte refuzuar. 

 

2.4. Deklarata e dëshmitarit Q.Q 
 

Dëshmitari Q.Q në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se F.O e njeh ndërsa të 

akuzuarit e tjerë i ka parë për herë të parë në seancën e kaluar, ndërsa me date 14.02.2019 ka 

qenë në fshatin Pogragjë në kafiteri  me A.N dhe F.L duke pirë kafe kur ka ardhur një person 

“llust” dhe e kishte ftuar A.N për të dalë jashtë dhe se të njëjtin e kanë pritur për afër pesë 

minuta e më pastaj janë nisur për në shtëpi por F.L ishte merakosur dhe i kishte thënë që ta 

dërgoj në kufi për të parë se çfarë kishte ndodhur, ndërsa të njëjtit më pastaj i kishte thirrur në 

telefon një person që punonte në kafiteri dhe u kishte thënë se A.N ishte kthyer në kafiteri, e 

pasi që dëshmitari dhe shoqëruesi i tij ishin kthyer në kafiteri, A.N u kishte thënë se ka rrahur 

G.K dhe se natën kritike askund nuk e kishte parë të akuzuarin G.B por as të akuzuarin F.O. 
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2.5 Deklarata e dëshmitarit  F.L 
 

Dëshmitari F.L në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se ai me të dëmtuarin A.. kishin 

dalë për të pirë kafe në fshatin Pogragjë, ndërsa gjatë kohës që po pinin kafe ka ardhur I 

akuzuari G.Kduke ju folur për dore ndërkohë i kishte thënë të dëmtuarit A.N se kishin për të 

biseduar diçka jashtë lokalit dhe kishin dalë jashtë ku dëshmitari kishte vërejtur se dëmtuari 

ishte future në veturë dhe se kishte dyshuar se situara nuk është e mire, e më pastaj së bashku 

me shokun e tij Q.Q ishin afruar tek kufiri për tu interesuar për A.., kur në ato momente dikush 

e kishte thirrur në telefon Q.Q dhe i kishte thënë që të ktheheshin tek lokali pasi që A.. e kishin 

rrahur me ç’rast të njëjtit ishin kthyer në kafiteri ku ishin takuar me A... i cili nuk kishte 

dëshiruar që ta lajmëronte rastin në polici por se të njëjtit i kanë ndalur policia e në atë çast A... 

u kishte treguar atyre se ai është personi i dëmtuar nga rrahja në fshatin Pogragjë. I njëti ka 

deklaruar se në natën kritike nuk e ka pare G.B dhe se emri i G.B natën kritike nuk është 

përmendur fare nga i dëmtuari. 
 

2.6.Deklarata e dëshmitarit F.O..1. 
 

Dëshmitari F.L në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar natën krtitike rreth orës 20:00h 

ishin takuar me të akuzuarin G.B në Bujanovc në qendër dhe më vonë rreth 23:00 minuta ka 

qenë duke ardhur për në Gjilan dhe se ka qenë së bashku me G.B në veturën e tij të llojit Ford 

ngjyrë e zezë dhe me të ishin nisur nga Bujanovci e duke ardhur mbi shkollën  fshatit Pogragjë 

në drejtim të Gjilani e kishin parë një BMW e cila i kishte bërë me drita dhe pasi ishin ndalur 

nga aty kishin dalë A.N dhe E.N të cilët ua kishin goditur automjetin në dritare, në BMW 

kishin qenë katër persona mirëpo të njëjtit sapo i kishin sulmuar ai së bashku me të akuzuarin 

G.B janë larguar nga aty dhe kanë vazhduar rrugën me automjet. 

 

2.7 Deklarata e dëshmitarit  E.N 
 

Dëshmitari E.N në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se ditën kritike është nisur për 

në shtëpi nga Spitali i Gjilanit, e duke shkuar për në shtëpi në fshatin Pogragjë e ka pare 

veturën që e kanë rrahur të dëmtuarin dhe se e kanë njoftuar policinë, e pastaj duke ardhur prej 

fshatit Pogragjë në drejtim të Gjilanit një veturë I ka zënë rrugën ku nga ajo veturë kanë dalë 

dy persona dhe i kanë sulmuar veturën me llosa e nga këta persona ka arritur të identifikoj 

vetëm F.O ndërsa personin tjetër nuk ka arritur ta identifikoj për shkak se ka qenë errësirë e 

arsyen e këtij sulmi nuk e ka kuptuar ngase me të akuzuarit nuk ka pasur asnjë 

mosmarrëveshje. Lidhur me të akuzuarin G.B i njëjti është deklaruar se natën kritike nuk e ka 

parë dhe se të njëjtin për here të pare e ka pare në gjykatë. 

 

2.8.Deklarata e dëshmitarit B.B 

 

Dëshmitari B.B në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se është oficer policor dhe se 

lidhur me këtë rast ka përpiluar një raport me shkrim prapa të cilët qëndron dhe i kujtohet se 

natën kritike rreth orës 23:00h ankuesit-të dëmtuarit ishin paraqitur për herë të dytë në stacion 

pasi paraprakisht ata kishin raportuar një rast të mosmarrëveshjes mes të dëmtuarve dhe të 

akuzuarve, me emër nuk i kujtohen se kush ishin të akuzuarit por i kujtohet se i kishte 

intervistuar dy prej tyre dhe nga deklaratat e tyre kishte kuptuar se ka qenë diçka e përgatitur 

dhe nuk ka qenë asgjë e rastësishme, motivi i veprës penale  kishin qenë disa femra dhe se i 

njëjti nuk kishte qenë në vendin e ngjarjes dhe se gjatë intervistimit ishte përmendur një 

përfitim material e që ishte rreth një vajze me të meta fizike dhe gjithçka kishte të bënte me një 

ndihmë rreth saj. 
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2.9 Deklarata e dëshmitarit K.Sh 

 

Dëshmitari K.Sh në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se i njëjti është oficer policor 

dhe se natën kritike me 14.02.2019 ishin njoftuar për një rrahje në fshatin Pogragjë ku një 

person kishte qenë i rrahur të cilit i kishin ofruar ndihmën e shpejtë dhe e kanë dërguar në 

emergjencë, në fillim kanë qenë të njoftuar se të dyshuar janë dy persona përkatësisht G.K 

ndërsa personi tjerët nuk i është kujtuar emri, më pas kanë dalë në vendin e ngjarjes, kanë 

kontaktuar me pronarin e kafiterisë në fshatin Pogragjë i cili u kishte thënë se në kafiteri nuk 

kishte pasur probleme, më pas kanë intervistuar njërin nga dëshmitarët i cili u kishte thënë se 

dy persona kishin ardhur te kafiteria dhe e kishin marr të dëmtuarin A... e më pas e kanë rrahur, 

ndërsa motivin e kësaj rrahje nuk ua kishte treguar dhe se sa i përket përfitimit material i njëjti 

ka deklaruar se nuk i kujtohet të jenë përmendur të hollat apo ndonjë përfitim material lidhur 

me këtë çështje. 

 

2.10. Mbrojtja e të akuzuarit G.B 

 

I akuzuari G.B në mbrojtjen e tij të dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se 

ditën kritike ka qenë në fshatin Dobrosin duke ardhur në drejtim të fshatit Pogragjë ku në dalje 

të fshatit Pogragjë e ka pare veturën e të akuzuarit tjetër G.K i cili kishte qenë në konflikt e 

sipër me të dëmtuarin A.N ashtu që e kishte  ndaluar veturën duke i thënë F.O që të dal dhe ti 

ndaj të njëjtit ndërsa i njëjti personalisht nuk ka dale nga vetura ngase ka qenë duke shkruar 

disa mesazhe telefonike dhe pasi që ka pushuar konflikti ka vazhduar në drejtim të Gjilanit e 

më pastaj është kthyer sërish në fshatin Dobrosin, ndërsa më vonë rreth orës 23:00h është nisur 

sërish nga Dobrosini në drejtim të Gjilanit, ashtu që në hyrje të fshatit Pogragjë tek ura i është 

bllokuar rruga nga vetura e A.., F.. dhe E.N, por i njëjti ju ka ikur  atyre ndërsa ata e kishin 

ndjekur në drejtim të Gjilanit, ai nuk ka pasur mosmarrëveshje dhe nuk ka marrë pjesë në 

rrahje dhe ka kërkuar nga gjykata që i njëjti të lirohet nga akuza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. Mbrojtja e të akuzuarit F.O 

 

I Akuzuari F.O në mbrojtjen e tij ë dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se të 

dëmtuarit Q.J nuk i ka kërkuar para, por se në vitin 2016 të dëmtuarin Q.J e ka thirrur në 

Facebook duke i thënë se është lidhur me ish të dashurën e tij dhe se të njëjtin e ka sharë dhe 

thënë se ai nuk guxon që të ketë lidhje me këtë femër dhe se nga ai moment nuk janë parë me 

të dëmtuarin Q.J më deri kur janë takuar në gjykatë. I njëjti ka deklaruar se nuk është e vërtetë 

se janë takuar me Q.J dhe V.H  tek Vila V... siç përshkruhet në aktakuzë dhe se të njëjtit nuk i 

ka kërkuar para ndërsa ka deklaruar se nuk mund ta kuptoj se përse ky rast i ndodhur në vitin 

2016 është bërë i njohur pasi që është rrahur A... dhe rrjedhimisht ka kërkuar që për këtë vepër 

penale të lirohet nga akuza. 

 

3.Përkufizimi i nocionit të ndihmës sipas nenit 33 të KPRK-ës  
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Në nenin 33 paragrafi 1 të KPRK-ës  është parashikuar “Kushdo që me dashje ndihmon 

personin tjetër për kryerjen e veprës penale dënohet më dënim më të butë”, ndërsa në 

paragrafin 2 të po të njëjtit nen thuhet se ndihma për të kryer një vepër penale përfshin por nuk 

kufizohet në: dhënien e këshillave ose udhëzimeve se si të kryhet vepra penale; vënien në 

dispozicion të mjeteve për kryerjen e veprës penale; krijimin e kushteve ose mënjanimin e 

pengesave për kryerjen e veprës penale; ose premtimi paraprak se do të fshehë provat e 

kryerjes së veprës penale, kryesin apo identitetin e kryesit, mjetet e përdorura për kryerjen e 

veprës penale ose përfitimet që rrjedhin nga kryerja e veprës penale andaj për tu konsideruar se 

një person e ka ndihmuar tjetrin që të kryej një vepër penale i njëjti përveç se duhet të veproj 

me dashje dhe atë dashje direkte i njëjti duhet të veproj edhe në ndonjërën nga mënyrat e 

përshkruara si në paragrafin 2 të nenit 33 të KPRK-ës ngase në çdo rast tjetër nuk do të bëhet 

fjalë për ndihmë në kryerjen e veprës penale. Ndihmësi nuk merr pjesë në veprimet e kryerjes 

së veprës penale, por vetëm ndihmon, kontribuon që ajo të kryhet. Në të kundërtën, nëse 

veprimet e ndihmësit në asnjë mënyrë nuk i kanë kontribuar personit tjetër që të kryejë veprën 

penale, atëherë është fjala vetëm për tentativën e ndihmës apo ndihmën e pasuksesshme, të 

cilat Kodi Penal nuk i ndëshkon.  

 

4. Elementet e veprës penale të detyrimit nga neni 340 të KPRK-ës  

 

Në nenin 340 të KPRK-ës është parashikuar që “Kushdo që me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo personin tjetër, përdor forcën apo kanosjen 

serioze për të detyruar personin tjetër të kryej apo të mos kryejë ndonjë veprim në dëm të 

pasurisë së tij apo të personit tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në 

pesë (5) vjet”, ndërsa në paragrafin 2 të po të njëjtit nen thuhet se “vepra penale nga paragrafi 

1. i këtij neni kryhet nga kryesi i cili vepron si anëtar i grupit; kryhet me përdorimin e armës 

apo mjetit të rrezikshëm; ose vepra penale rezulton me dobi pasurore në shumën që tejkalon 

dhjetëmijë (10.000) Euro, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në dhjetë 

(10) vjet”. Vepra penale e detyrimit qëndron në detyrimin e tjetrit me forcë apo me kanosje 

serioze që të veprojë apo të mos veprojë në dëm të pasurisë së tij. Veprimi i kryerjes së veprës 

penale është detyrimi i ndonjë personi për një veprim apo mosveprim të caktuar e që 

nënkupton ndikimin e dhunshëm në vullnetin e ndonjë personi, realizimi te tjetri i vendimit të 

imponuar përkitazi me një sjellje të caktuar. Si mjete të detyrimit ligjdhënësi thekson forcën 

dhe kanosjen serioze. Për ekzistimin e veprës penale është e nevojshme që për shkak të 

përdorimit të dhunës dhe kërcënimit, të jetë ndërmarrë ndonjë veprim nga ana e personit pasiv 

që ka çuar në dëm pasuror dhe se kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje direkte. 

 

 

5.Vlerësimi i pranimit të fajësisë lidhur me pikën I të dispozitivit të aktgjykimit 

 

Gjykata pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar në të cilin kanë qenë palët e lartcekura, pas dëgjimit 

të palëve ka marrë aktvendim me të cilin ka pranuar fajësinë e të akuzuarve G.Kdhe F.O për 

veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 lidhur me nenin 

31 të KPRK-së, ngase ka konstatuar se janë plotësuar gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë 

në kuptim të nenit 248 paragrafi 1, pikat 1.1-1.4 të KPP-së dhe se pranimi i fajësisë nga ana e 

të akuzuarve nuk është kundërshtuar nga ana e palëve prezente. Në këtë aspekt gjykata ka 

konstatuar se të akuzuarit e kanë kuptuar drejtë natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë pas 

konsultimeve me mbrojtësit e tyre, të njëjtit nuk kanë qenë të detyruar ose të shtrënguar në 

asnjë mënyrë që të pranojnë fajësinë për kryerjen e veprës penale e cila iu vihej në barrë, 

pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes të cilat i përmban aktakuza përkatësisht ky 
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pranim i fajësisë gjen mbështetje në provat materiale të cilat i janë bashkangjitur aktakuzës si 

raporti fillestar i incidentit, deklaratat e të akuzuarve G.K dhe F.O, deklarata e të dëmtuarit Q.J, 

deklarata e të dëmtuarit A.N, deklaratat e dëshmitarëve, fotografitë mbi natyrën e dëmtimit 

trupor, si dhe shkresat tjera të lëndës andaj si rrjedhojë në mënyrë të pakontestueshme gjykata 

konsideron se është vërtetuar se akuzuarit G.K dhe F.O në bashkëkryerje kanë kryer veprën 

penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së, gjithashtu gjykata me rastin e pranimin të fajësisë ka gjetur se aktakuza lëndore nuk 

përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

6. Vlerësimi dhe analizimi i provave lidhur me pikën II të 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  G.B 

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 mbrojtjes së të akuzuarit G.B të dhënë në shqyrtim gjyqësor duhet ti falet 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 deklaratat e 

dëshmitarëve F.L, F.O..1 dhe E.N ngase dëshmitarët faktet i kanë treguar në mënyrë të njëjte, 

gjë kjo e cila edhe ua ka ngriti vlerën e besueshmërisë së këtyre deklaratave sepse të gjithë në 

mënyrë të njëjte kanë deklaruar se të akuzuarin G.B në natën kritike nuk e kanë parë as në 

vendin e ngjarjes e as gjatë rrugës për në Gjilan apo anasjelltas për në fshatin Dobrosin, 

Komuna e Gjilanit, po ashtu ky fakt vërtetohet pjesërisht edhe nga vet deklarata e të dëmtuarit 

A.N i cili ndër të tjera kishte deklaruar se atë natë të akuzuarin G.B nuk e kishte parë fare në 

vendin e ngjarjes por se aty e kishte parë automjetin e tij të markës “Ford”, ngjyrë e zezë, duke 

shtuar se natën kritike i njëjti jo që nuk e ka rrahur por ai as nuk ishte prezent kur i njëjti ishte 

rrahur nga të akuzuarit G.K dhe F.O (të cilët e kanë pranuar fajësinë për këto veprime) çka 

rrjedhimisht sipas bindjes së gjykatës vërtetohet e kundërta e pretendimeve të prokurorisë të 

paraqitura në aktin akuzues lidhur me veprimet e të akuzuarit G.B. 

 

 

Në këtë çështje penalo juridike gjykata gjeti se nuk ishte kontestues fakti se i akuzuari G.B 

natën kritike kishte qenë në vendin e ngjarjes përkatësisht në automjetin e tij e jo  aty ku të 

akuzuarit G.K dhe F.O (jashtë automjetit) e kishin rrahur të dëmtuarin A.N, përkundër faktit se 

as i dëmtuarit A.N, dhe dëshmitarët F.L, Q.Q dhe F.O..1 të njëjtin nuk e kishin parë por kishin 

parë vetëm veturën e markës FORD të të akuzuarit G.B ngase një gjë të tillë nuk e mohon as 

vet i akuzuari  i cili kishte deklaruar se ai së bashku me të akuzuarin F.O (të cilin e kishte 

takuar në fshatin Dobrosin)  kishin qenë duke ardhur nga Bujanovci për në Gjilan dhe se mbi 

shkollën e fshatit Pogragjë, e kishte parë të akuzuarin G.K duke e goditur të dëmtuarin A.N me 

ç’rast e kishte ndalur automjetin dhe të akuzuarit F.O i kishte thënë që të dal nga automjeti dhe 

të shkoj e ti ndaj të njëjtit mirëpo kontestuese në këtë çështje ishte fakti nëse i akuzuari kishte 

ndërmarr ndonjë veprim me të cilën do ti ndihmonte të akuzuarit G.K dhe F.O që të kryenin 

veprën penale të lëndimit të lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1, nën paragrafi 1.1 lidhur me 

nenin 33 të KPRK-ës, me ç’rast gjykata deri në tek konstatimi se i akuzuari nuk ka ndërmarrë 

asnjë veprim të tillë erdhi duke u bazuar edhe në vet deklaratën e të dëmtuarit A.N, i cili kishte 

deklaruar se natën kritike nuk e kishte parë askund të akuzuarin G.B, po ashtu ky konstatim 
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vërtetohet edhe nga deklarata e dëshmitarëve F.L, Q.Q dhe F.O..1 të cilët për asnjë moment 

nuk e kanë përfshirë këtë të akuzuar në kryerjen e veprës penale të kryer ndaj të dëmtuarit 

Adnan mbi të gjitha të njëjtit njëzëri kishin deklaruar se as vet i dëmtuari Adnan natën kritike 

nuk e kishte përmendur fare këtë të akuzuar por u kishte thënë atyre se i akuzuari G.K dhe F.O 

e kishin rrahur atë çka rrjedhimisht vërtetohet fakti se natën kritike i akuzuari G.B nuk ka 

ndërmarrë asnjë veprim i cili do të konsiderohej ndihmë në kryerjen e veprës penale ashtu siç 

është akuzuar. 

 

Mbrojtja e të akuzuarit G.B gjen mbështetje edhe në deklaratat e dëshmitarëve F.L, F.O..1 dhe 

E.N, të cilët sa i përket këtij të akuzuari kishin deklaruar njëjtë se natën kritike i akuzuari G.B 

përpos që nuk është përmendur fare nga i dëmtuari A.N, të njëjtin nuk e kishin parë asnjëri nga 

ta, as kur ishin takuar me të dëmtuarin A... pasi që i njëjti ishte rrahur nga të akuzuarit G.K dhe 

F.O (të cilët e kanë pranuar fajësinë për këto veprime) e as gjatë rrugës qoftë për në Gjilan apo 

anasjelltas për të shkuar në fshatin Dobrosin, Komuna e Bujanocit çka rrjedhimisht nga 

deklaratat e këtyre dëshmitarëve gjykata arriti të vërtetoi faktin se i akuzuari G.B nga ana e të 

lartcekurve nuk ishte parë askund dhe se i njëjti nuk kishte ndërmarrë asnjë veprim e cila të 

dërgon në drejtim të ndihmës në kryerjen e veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 

paragrafi 1, nën paragrafi 1.3 lidhur me nenin 31 dhe 33 të KPRK-ës ashtu siç është akuzuar. 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike analizoi dhe vlerësoi 

deklaratën e të dëmtuarit A.N të dhënë në cilësinë e dëshmitarit lidhur me veprimet e të 

akuzuarit G.B dhe erdhi në përfundim se një deklarate të tillë nuk duhet ti falet besimi ngase e 

njëjta përveç që ishte kontradiktore në vetvete e njëjta nuk ishte në harmoni  edhe me provat e 

tjera si ato personale si dhe ato materiale  ngase  sa i përket veprimeve të të akuzuarit G.B i 

njëjti ndër të tjera kishte deklaruar se “pasi që e i akuzuari Gëzim Korqa e kishte hipur në 

automjet e kishte dërguar jashtë fshatit Pogragjë ku ishte duke i pritur një automjet i markës 

FORD, ku ishin të akuzuarit G.B dhe F.O” ndërsa në pyetjen e të akuzuarit G.B i njëjti kishte 

deklaruar se “mua personalisht nuk më ka rrahur G.B por vetëm ma ka zënë rrugën, vetura 

FORD ka qenë e ndalur por nuk e di se nga ka ardhur G.B”, më pas në deklarimin e tij thotë 

se “unë G.B e kam parë në veturën e tij” dhe se “veturën e tij e kam parë por jo edhe 

Gëzimin” çka rrjedhimisht një deklaratë e tillë nuk mund të pranohet nga ana e gjykatës për 

faktin se e njëjta përveç që në vetvete është kontradiktore e njëjta nuk është në harmoni as me 

deklarata e dëshmitarit Q.Q i cili natën kritike kishte qenë me të dëmtuarin Adnan dhe se pasi 

që ishin takuar me të (pasi që ishin rrahur) ka deklaruar se A.. natën kritike vetëm i ka thënë se 

ishte rrahur nga G.K dhe se natën kritike nuk e kishte parë askund G.B, po ashtu deklarata e të 

dëmtuarit është në kundërshtim edhe me deklaratën e dëshmitarit F.L i cili kishte deklaruar se 

natën kritike kishte qenë me të dëmtuarin dhe se nuk e kishte parë askund të akuzuarin G.B por 

mbi të gjitha as vet i dëmtuari nuk e kishte përmendur fare këtë të akuzuar andaj duke pasur 

parasysh se deklarata e të dëmtuarit A.N sa i përket veprimeve të të akuzuarit G.B është në 

kundërshtim me të gjitha provat si ato personale ashtu edhe me ato materiale si dhe duke pasur 

parasysh se në bazë të nenit 3 të KPP-ës sipas të cilës mëdyshjet lidhur ekzistimin e fakteve të 

rëndësishme për çështjen e zbatimit të ndonjë dispozite të ligjit penal interpretohen në favor të 

të akuzuarit  gjykata erdhi në përfundim  se deklaratë së të dëmtuarit A.N sa i përket veprimeve 

të të akuzuarit përkatësisht faktit nëse i akuzuari G.B ka marrë ndonjë veprim në drejtim të 

ndihmës së kryerjes së veprës penale ndaj të dëmtuarit A.N nuk duhet ti falet besimi ngase 

lidhur me këtë çështje siç është elaboruar edhe më lart ka mëdyshje në vet deklaratën e tij. 
 

Sa i përket deklaratës të të dëmtuarit Q.J lidhur me veprimet e të akuzuarit G.B, gjykata nuk 

është lëshuar në analizimin dhe vlerësimin e deklaratës së tij të dhënë në seancën e shqyrtimin 

gjyqësor e as deklaratave të dhëna më herët ngase i njëjti lidhur me këtë të akuzuar ka 
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deklaruar se G.B e njeh për shkak se i njëjti ka punuar në Komunën e Bujanvocit dhe se e njeh 

shumë pak dhe me të nuk ka pasur probleme dhe se deklarimi i këtij të dëmtuari nuk kishte të 

bënte asgjë lidhur me të akuzuarin G.B por me të akuzuarin F.O gjithashtu  një konstatim i tillë 

vlen edhe për dëshminë e dëshmitarit V.H ngase edhe ky dëshmitar kishte të bënte me veprën 

penale për të cilën akuzohej F.O dhe se nuk kishte të bënte asgjë lidhur me të akuzuarin G.B. 
 

Sa i përket deklaratës së dëshmitarëve B.B si dhe K.Sh 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 në 

drejtim të të akuzuarit G.B përpos faktit se të njëjtit në cilësinë e oficerëve policor kanë 

ndërmarr veprimet e tyre ligjore pas raportimit të rastit nga ana e të dëmtuarit dhe se dëshmitë 

e tyre nuk kishin të bëjnë asgjë lidhur me të akuzuarin G.B. 
 

Nga leximi i provave materiale si deklarata e të akuzuarit G.K e dhënë në Stacionin Policor në 

Gjilan me datë 14.02.2019, deklarata e të akuzuarit G.B e dhënë në Stacionin Policor në Gjilan 

me datë 15.02.2019, deklarata e të akuzuarit F.O e dhënë në prokurori me datë 26.02.2019, 

deklarata e të dëmtuarit Q.J e dhënë në stacionin Policor në Gjilan me datë 15.02.2019, 

deklarata e të dëmtuarit A.N e dhënë në stacionin Policor në Gjilan me datë 14.02.2019 

,deklarata dëshmitarit V.H e dhënë në stacionin Policor në Gjilan me datë 15.02.2019, 

deklarata dëshmitarit Q.Q e dhënë në stacionin Policor në Gjilan me datë 15.02.2019, deklarata 

e dëshmitarit F.L e dhënë në stacionin Policor në Gjilan me datë 14.02.2019, deklarata 

dëshmitarit F.O..1 e dhënë në Stacionin Policor në Gjilan me datë 15.02.2019, deklarata 

dëshmitarit E.N e dhënë në stacionin Policor në Gjilan me datë 14.02.2019, gjykata gjeti se  

nga të njejtat nuk është vërtetuar në asnjë moment se i akuzuari G.B ka kryer veprën penale e 

cila i vihej në barrë dhe të deklaratat e të lartcekurve janë në harmoni të plotë me deklaratat e 

tyre të dhëna në seancat e shqyrtimit gjyqësor të cilat janë shtjelluar si më lartë. 

 

 

 

Sa i përket raportit mjekësor me numër 3853, të datës 14.02.2019, të lëshuar nga Qendra e 

Emergjencës në Gjilan, në emër të A.N, gjykata gjeti ky raport ka të bëjë me pikën I të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi për të cilën të akuzuarit G.K dhe F.O e kanë pranuar fajësinë 

dhe të njëjtit janë shpallur fajtor dhe janë dënuar si në dispozitivin I të këtij aktgjykimi. 

 

Po ashtu nga rekomandimi psikiatrik me numër të protokollit 2476/18 e datës 26.12.2018, në 

emër të G.K, gjykata gjeti se  e njejta ka të bëjë me të akuzuarin G.K për veprën penale  si në 

pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi dhe se e njëjta ka të bëjë me  terapinë të  cilën i 

akuzuari G.K e ka përdorur gjatë kohës sa ka qëndruar në paraburgim dhe se e njëjta nuk ka të 

bëjë asgjë me  veprimet e të akuzuarit G.B. 

 

Nga dëftesa mbi konfiskimin e pronës e datës 15.02.2019 dhe prova materiale brisk xhepi me 

nr. 2019-CA-0162 në emër të G.B gjykata gjeti se në momentin e arrestimit të të akuzuarit G.B 

i njëjti me vete kishte pasur edhe një brisk xhepi të përshkruar si më lart por e cila në asnjë 

moment nuk është dyshuar të jetë send i cili ka mundësuar kryerjen e veprës penale apo send 

me të cilin është kryer vepra penale. 

 

Nga aktpajtimi i dorëzuar në këtë gjykatë me datë 07.08.2019 i arritur në mes të akuzuarit F.O 

dhe të dëmtuari Q.J dhe dëshmitarit V.H, gjykata gjeti se edhe kjo provë materiale nuk ka të 

bëjë asgjë me të akuzuarin G.B. 
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Ndërsa nga foto dokumentacioni i cili gjendet në shkresat e lëndës po ashtu gjykata gjeti se  të 

njëjtat kanë të bëjnë me lëndimet e të dëmtuarit A.N, lëndime këto të pësuara nga veprimet e të 

akuzuarit G.K dhe F.O me rastin e kryerjes së veprës penale nga dispozitivi I i këtij aktgjykimi 

dhe se të njëjtat nuk kanë të bëjnë asgjë me të akuzuarin G.B. 

 

Duke pasur parasysh se sipas nenit 33 të KPRK-ës një person për tu konsideruar penalisht 

përgjegjës se ka dhënë ndihmë në kryerjen e veprës penale, ai duhet që të veprojë me dashje 

dhe atë dashje direkte e cila ndihmë ndër të tjera përfshin por nuk kufizohet në dhënien e 

këshillave ose udhëzimeve se si të kryhet vepra penale, vënien në dispozicion të mjeteve për 

kryerjen e veprës penale, krijimin e kushteve ose mënjanimin e pengesave për kryerjen e 

veprës penale, ose premtimi paraprak se do të fshehë provat e kryerjes së veprës penale, 

kryesin apo identitetin e kryesit, mjetet e përdorura për kryerjen e veprës penale ose përfitimet 

që rrjedhin nga kryerja e veprës penale si dhe pas vlerësimit dhe analizimit të provave 

personale dhe materiale gjykata erdhi në përfundim dhe vërtetoi se në veprimet e të akuzuarit 

G.B nuk qëndrojnë asnjëra nga mënyrat e dhënies së ndihmës sepse i njëjti natën kritike nuk ka 

ndërmarr asnjë veprim në drejtim të dhënies së ndihmës të akuzuarve G.K dhe F.O për kryerjen 

e veprës penale për të cilën ata janë shpallur fajtor fakt ky i cili është vërtetuar edhe nga vet 

deklarata e të dëmtuarit A.N,  po ashtu nga provat e shtjelluara dhe analizuara në seancat e 

shqyrtimit gjyqësor gjykata erdhi në përfundim dhe vërtetoi se nuk është vërtetuar as dashja e 

të akuzuarit si element subjektiv ngase vërtetohet qartazi se i njëjti natën kritike kishte qenë në 

vendin e ngjarjes siç është përshkruar më lartë por se nuk kishte marrë asnjë veprim me të cilin 

me dashje do ti ndihmonte të akuzuarit e tjerë në kryerjen e veprës penale për të cilën ata janë 

shpallur fajtor andaj edhe mbi këto bazë gjykata konsideron se veprimet e të akuzuarit G.B nuk 

përbëjnë vepër penale. 

 

 

 

7. Vlerësimi dhe analizimi i provave lidhur me pikën III të 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 F.O 

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 F.O  ka kryer 

veprën penale detyrimi neni 340 paragrafi 2 të KPRK-së, deri tek një konstatim i tillë gjykata 

erdhi duke analizuar dhe vlerësuar së pari vet deklaratën e të dëmtuarin Q.J si dhe dëshmitarit 

V.H të cilave gjykata nuk ia fali besimin për faktin se të njëjtat i mori si subjektive ngase së 

pari të njëjtit pretendojnë se rasti ka ndodhur në vitin 2016 pra për më shumë se 2 vite para se 

të lajmërohet rasti në polici dhe të iniciohej procedura penale ndaj të akuzuarit F.O, po ashtu ky 

rast është lajmëruar në organet përkatëse vetëm pas rastit të ndodhur në mes të akuzuarve G.K 

dhe F.O dhe të dëmtuarit A.N i cili njëherit është edhe punëtor i të dëmtuarit Q.J në kompaninë 

e tij çka rrjedhimisht gjykata të njëjtat i konsideroi si të pabaza, subjektive dhe me qëllim të 

keqësimit të procedurës penale të të akuzuarit F.O pasi që ndaj tij ishte filluar procedura penale 

për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1, nën paragrafi 1.3 

lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, për të cilën i njëjti e ka pranuar fajësinë, është shpallur fajtor 

dhe është dënuar si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 
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Gjykata pas analizimit dhe shtjellimit të të gjitha provave gjeti se sa i përket pikën III të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi nuk ishte kontestues fakti se i akuzuari F.O si dhe i dëmtuari Q.J 

kishin mosmarrëveshje në mes tyre lidhur me një femër nga Mitrovica, por kontestues ishte 

fakti nëse i akuzuari F.O kishte kryer veprën penale të detyrimit ashtu siç përshkruhej në pikën 

III të dispozitivit të aktit akuzues të paraqitur nga ana e Prokurorisë Themelore në Gjilan 

mirëpo gjykata këtë fakt kontestues e zgjodhi duke u bazuar në vlefshmërinë e deklaratave të të 

dëmtuarin Q.J dhe dëshmitarit V.H të të cilat deklarata siç është shtjelluar më lartë gjykata i 

mori si subjektive dhe të dhëna shum kohë më vonë se nga koha kur është pretenduar se është 

kryer kjo vepër penale (përkatësisht 2 vite pasi që pretendohet të ketë ndodhur rasti) dhe të 

dhëna me qëllim të keqësimit të pozitës së të akuzuarit F.O në procedurën penale të filluar ndaj 

tij dhe të akuzuarit G.K për veprën penale të lëndimit të lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1, 

nën paragrafi 1.3 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, po ashtu gjykata gjeti se me asnjë nga provat 

e tjera qofshin ato personale apo materiale një pretendim i tillë nuk është arritur që të provohet 

në këtë procedurë penale ngase duke pasur parasysh se vepra penale e detyrimit e paraparë në 

nenin 340 të KPRK-ës qëndron në detyrimin e tjetrit me forcë apo me kanosje serioze që të 

veprojë apo të mos veprojë në dëm të pasurisë së tij dhe se veprimi i kryerjes së veprës penale 

është detyrimi i ndonjë personi për një veprim apo mosveprim të caktuar e që nënkupton 

ndikimin e dhunshëm në vullnetin e ndonjë personi në rastin konkret të të dëmtuarit 

përkatësisht realizimi i vendimit të imponuar tek personi tjetër  dhe rrjedhimisht është vërtetuar 

se në veprimet e të akuzuarit F.O nuk ekzistojnë elementet e veprës penale të detyrimit nga 

neni 340 i KPRK-ës, deri në këtë konstatim gjykata erdhi duke u bazuar edhe në vet deklaratën 

e të dëmtuarit Q.J të dhënë në shqyrtim gjyqësor ku ndër të tjera i njëjti kishte deklaruar se 

është e vërtetë se është takuar me të akuzuarin F.O tek restoranti “Villa V...”, afër liqenit të 

Badovcit dhe se në atë takim kishte qenë edhe dëshmitari V.H dhe i cili takim ishte caktuar nga 

ana e dëshmitarit V.H dhe me qëllim të sqarimit të problemeve në mes të dëmtuarit Q.J dhe të 

akuzuarit F.O lidhur me një femër nga Mitrovica me të cilën i dëmtuari ishte në lidhje ndërsa 

më herët në lidhje me të kishte qenë i akuzuari dhe se në atë takim i akuzuari F.O i kishte thënë 

të dëmtuarit Q.J “unë kam bërë hargjime me atë femër dhe se i dua 30,000 € dhe e mbyllim 

këtë punë”, me ç’rast i njëjti i ishte përgjigjur të akuzuarit se “leje këtë temë qysh ka qenë le të 

jetë”, dhe më pas është zgjuar menjëherë nga tavolina ku ishin ulur së bashku  dhe së bashku 

me dëshmitarin V.H kishin shkuar tek firma e tij në Prishtinë ndërsa pas këtij takimi ata nuk 

ishin takuar asnjëherë në mes vete por as nuk kishin komunikuar përkatësisht i akuzuari 

asnjëherë nuk ia kishte kërkuar shumën prej 30,000 € dhe se i njëjti nuk ia kishte dhënë asnjë 

cent lidhur me kërkesën e të akuzuarit çka rrjedhimisht gjykata duke analizuar këtë deklaratë 

dhe duke parë se edhe sipas përshkrimit faktit të dispozitivit të aktit akuzues këto janë veprimet 

për të cilat akuzohet i akuzuari F.O gjeti se të njëjtat në vetvete nuk përmbajnë elemente e 

veprës penale të detyrimit nga neni 340 të KPRK-ës dhe atë dhunën dhe kanosjen të cilat 

përkatësisht dhuna e cila nënkupton zbatimin e forcës fizike ndaj ndonjë personi me qëllim të 

mposhtjes së rezistencës  dhe  kanosjen e cila duhet të jetë serioze dhe me të cilën i bëhet me 

dije personit tjetër se nëse ai nuk vepron siç dëshiron personi i cili bënë kanosjen atë apo 

ndonjë anëtar të familjes së tij do ta gjej ndonjë e keqe, konstatim ky i cili gjen mbështetje edhe 

në vet deklaratën e të dëmtuarit Q.J dhe në bazë të së cilës është vërtetuar se i akuzuari F.O nuk 

ka ndërmarrë asnjë veprim qoftë përmes dhunës qoftë nëpërmjet kanosjes në drejtim të të 

dëmtuarit Q.J me qëllim që i njëjti të ndërmarrë apo mos ndërmarrë ndonjë veprim të caktuar 

në dëm të pasurisë së tij po ashtu duke pasur parasysh se për ekzistimin e kësaj vepre penale 

është e nevojshme që për shkak të përdorimit të dhunës dhe kërcënimit, të jetë ndërmarrë 

ndonjë veprim nga ana e personit pasiv (të dëmtuarit) që ka çuar në dëm pasuror ndërsa në këtë 

rast është vërtetuar se i dëmtuari nuk ka ndërmarrë asnjë veprim që ka çuar në dëm të pasurisë 

së tij (fakt i cili vërtetohet nga vet deklarata e tij) gjykata erdhi në përfundim se veprimet e të 

akuzuarit F.O nuk përbëjnë vepër penale. 
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Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike analizoi dhe vlerësoi 

edhe deklarimin e të dëmtuarit A.N por erdhi në përfundim se nga deklarata e tij  nuk mund të 

vërtetohet asnjë fakt relevant në drejtim të veprimeve të të akuzuarit F.O sa i përket veprës 

penale të detyrimit nga neni 340 i KPRK-ës  përpos faktit se i njëjti natën kritike kur ishte 

rrahur nga ana e të akuzuarve G.K dhe F.O kishte pranuar edhe një kërcënim të drejtuar të 

dëmtuarit Q.J përkatësisht i akuzuari F.O i kishte thënë “që ti bëjë të fala Q...t dhe se ku ta zënë 

atë do të kenë probleme” mirëpo në bazë të këtij deklarimi gjykata gjeti këto veprime nuk ishin 

të drejtuar në drejtim të kryerjes së veprës penale të detyrimit mirëpo të njëjtat ishin drejtuar 

ndaj Q.J me të cilin i akuzuari F.O kishte probleme edhe më parë lidhur me një femër nga 

Mitrovica  fakt i cili nuk ishte kontestues në këtë çështje penalo juridike ndërsa pjesa tjetër e 

deklaratës së të dëmtuarit A.N kishte të bënte me pikën I dhe II të këtij aktgjykimi andaj edhe 

gjykata nuk është lëshuar në vlerësim të mëtejmë të kësaj deklarate. 

 

Sa i përket deklaratave të dëshmitarëve Q.Q, F.L, F.O..1, B.B, K.Sh dhe E.N gjykata nuk është 

lëshuar në vlerësimin e tyre ngase të njëjtat kishin të bëjnë përkatësisht të gjithë dëshmitarët e 

lartcekur kanë dëshmuar në drejtim të veprave penale të dispozitivit I dhe II të këtij aktgjykimi 

dhe se asnjëri prej tyre në dëshmitë e tyre nuk e përmendin problemin në mes të akuzuarit F.O 

dhe të dëmtuarit Q.J, përkatësisht asnjëri prej tyre nuk kanë dëshmuar asgjë në drejtim të 

veprës penale të detyrimit nga neni 340 paragrafi 2 i KPRK-ës, për të cilën ishte akuzuar F.O 

andaj si rrjedhojë gjykata nuk është lëshuar në vlerësim të mëtejmë të këtyre deklaratave. 

 

Nga leximi i provave materiale si deklarata e të akuzuarit G.K e dhënë në Stacionin Policor në 

Gjilan me datë 14.02.2019, deklarata e të akuzuarit G.B e dhënë në Stacionin Policor në Gjilan 

me datë 15.02.2019, deklarata e të akuzuarit F.O e dhënë në prokurori me datë 26.02.2019, 

deklarata e të dëmtuarit Q.J e dhënë në stacionin Policor në Gjilan me datë 15.02.2019, 

deklarata e të dëmtuarit A.N e dhënë në stacionin Policor në Gjilan me datë 14.02.2019 

,deklarata dëshmitarit V.H e dhënë në stacionin Policor në Gjilan me datë 15.02.2019, 

deklarata dëshmitarit Q.Q e dhënë në stacionin Policor në Gjilan me datë 15.02.2019, deklarata 

e dëshmitarit F.L e dhënë në stacionin Policor në Gjilan me datë 14.02.2019, deklarata 

dëshmitarit F.O..1 e dhënë në Stacionin Policor në Gjilan me datë 15.02.2019, deklarata 

dëshmitarit E.N e dhënë në stacionin Policor në Gjilan me datë 14.02.2019, gjykata gjeti se  siç 

është shtjelliur edhe me lartë nuk është vërtetuar në asnjë moment  se i akuzuari F.O ka kryer 

veprën penale të detyrimit nga neni 340 paragrafi 2 i KPRK-ës dhe se deklaratat e të 

lartcekurve janë në harmoni të plotë me deklaratat e tyre të dhëna në seancat e shqyrtimit 

gjyqësor të cilat janë shtjelluar më lartë. 

 

Sa i përket raportit mjekësor me numër 3853 të datës 14.02.2019 të lëshuar nga qendra e 

Emergjencës në Gjilan në emër të A.N, gjykata gjeti ky raport ka të bëjë me pikën I të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi për të cilën të akuzuarit G.K dhe F.O e kanë pranuar fajësinë 

dhe të njëjtit janë shpallur fajtor dhe janë dënuar si në dispozitivin I të këtij aktgjykimi. 

 

Po ashtu nga rekomandimi psikiatrik me numër të protokollit 2476/18 e datës 26.12.2018, në 

emër të G.K, gjykata gjeti se e njëjta ka të bëjë me të akuzuarin G.K për veprën penale  si në 

pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi dhe se e njëjta ka të bëjë me  terapinë të  cilën i 

akuzuari G.K e ka përdorur gjatë kohës së  sa ka qëndruar në paraburgim  dhe se e njëjta nuk 

ka të bëjë asgjë me veprimet e të akuzuarit F.O për veprën penale nga pika III e dispozitivit të 

këtij aktgjykimi. 
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Nga dëftesa mbi konfiskimin e pronës e datës 15.02.2019 dhe prova materiale brisk xhepi me 

nr. 2019-CA-0162 në emër të G.B gjykata gjeti se në momentin e arrestimit të të akuzuarit G.B 

i njëjti me vete kishte pasur edhe një brisk xhepi të përshkruar si më lart por e cila në asnjë 

moment nuk është dyshuar të jetë send i cili ka mundësuar kryerjen e veprës penale apo send 

me të cilin është kryer vepra penale dhe se e njëjta nuk ka të bëjë asgjë me të akuzuarin F.O. 

 

Nga aktpajtimi i dorëzuar në këtë gjykatë me datë 07.08.2019 i arritur në mes të akuzuarit F.O 

dhe të dëmtuari Q.J dhe dëshmitarit V.H, gjykata gjeti i akuzuari F.O dhe i dëmtuari Q.J 

tanimë i kanë rregulluar raportet në mes tyre. 

 

Ndërsa nga foto dokumentacioni i cili gjendet në shkresat e lëndës, gjykata gjeti se të njëjtat 

kanë të bëjnë me lëndimet e të dëmtuarit A.N, lëndime këto të pësuara nga veprimet e të 

akuzuarit G.K dhe F.O me rastin e kryerjes së veprës penale nga dispozitivi I i këtij aktgjykimi. 

 

 

 

 

 

 

 

Po ashtu gjykata duke pasur parasysh se në këtë çështje penalo juridike sa i përket pikës III të 

këtij aktgjykimi kemi vetëm deklaratat e të dëmtuarit Q.J dhe dëshmitarit V.H, të cilat të 

akuzuarin F.O e inkriminojnë në kryerjen e veprës penale të detyrimit nga neni 340 paragrafi 2 

i KPRK-ës, gjykata duke u bazuar në nenin 262 paragrafi 1 të KPRK-ës  sipas të cilit “Gjykata 

nuk e shpall të akuzuarin fajtor duke u mbështetur vetëm në një deklaratë” erdhi në përfundim 

se në këtë çështje penalo juridike nuk ka prova të mjaftueshme për të vërtetuar përtej dyshimi 

të bazuar mirë se i akuzuari F.O ka kryer veprën penale detyrimi nga neni 360 paragrafi 2 i 

KPRK-ës andaj edhe të njëjtin në mungesë të provave si dhe duke pasur parasysh se veprimet e 

tij nuk përbëjnë vepër penale të njëjtin e liroi nga akuza në bazë të nenit 364 paragrafi 1, nën 

paragrafët 1.1 dhe 1.3 të KPP-ës. 

 

8.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

8.1 Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike se të akuzuarit G.K 

dhe F.O, kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1 nën paragrafi 

1.3 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, në kohën, vendin, dhe mënyrën e përshkruar si në pikën I 

dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe të njëjtëve i shqiptoj dënimin si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

9. Vendimi për lirimin e të akuzuarve nga akuza 

 

Meqenëse nuk është vërtetuar se i akuzuari G.B nga Gjilani, ka kryer veprën penale ndihmë në 

kryerjen e veprës penale të lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1, nën paragrafi 1.3 

lidhur me nenin 31 dhe 33 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. 

 

Meqenëse nuk është vërtetuar se i akuzuari F.O nga Gjilani, ka kryer veprën penale detyrimi 

nga neni 340 paragrafi 2 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. 
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10. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit sa i përket të akuzuarve 

G.K dhe F.O lidhur me veprën penale nga pika I e dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit ka vlerësuar se të akuzuarve G.K dhe F.O për veprën 

penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1, nën paragrafi 1.3 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-ës duhet ti shqiptohet dënim me gjobë në shumë prej nga 800 € (tetëqind euro) për 

secilin prej tyre veç e veç, të cilat dënim të akuzuarit do ti paguajnë 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  posaçërisht 

lehtësuese për të dy të akuzuarit ka marrë pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve lidhur me 

këtë vepër penale, pranim i fajësisë ky i cili është bërë në seancën e shqyrtimit fillestar dhe se 

këtë pranim e kanë bërë në mënyrë vullnetare pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësit 

e tyre të caktuar sipas detyrës zyrtare, pa qenë të shtyre nga askush dhe atë pas njoftimeve 

lidhur me pasoja dhe benefitet mbi pranimin e fajësisë, të njëjtit janë penduar dhe ka shfaqur 

keqardhje për veprimet e tyre të cilën gjykata i konsideroi si pendim real duke kërkuar falje për 

këto veprime dhe duke i kërkuar falje të dëmtuarit A.N si dhe njëkohësisht kanë premtuar që në 

të ardhmen nuk do të përsërisin vepra të tilla e as vepra të tjera penale,  po ashtu gjykata mori 

parasysh edhe rrethanat personale, karakteristikat si dhe sjelljen e mëparshme të të akuzuarve 

ku nga shkresat e lëndës shihet se për të njëjtit është hera e pare që bien ndesh me ligjit, si 

rrethanë lehtësuese gjykata mori parasysh edhe sjelljen e të akuzuarve pas kryerjes së veprës 

penale ku nga shkresat e lëndës shihet se të njëjtit më nuk kanë pasur asnjë problem me 

asnjërin nga të dëmtuarit, të njëjtëve u kanë kërkuar falje dhe I kanë rregulluar raportet me ta 

ndërsa si rrethanë rënduese për të akuzuarit mori parasysh shkallën e lartë të dashjes meqenëse 

i njëjti bazuar në provat e administruara në gjykata del se  me dashje të dëmtuarit A.N i kanë 

shkaktuar lëndime të lehta trupore të përshkruar si në ekspertizën mjekoligjore në emrin e të 

dëmtuarit të lartcekur andaj duke i marrë parasysh rrethanat e përmendura si më lartë është 

gjykata konsideron se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarve G.K dhe F.O është dënim i drejtë 

dhe në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të akuzuarit po ashtu 

gjykata konsideron se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i 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. 

 

11.Llogaritja e paraburgimit në dënimin e shqiptuar 

 

Duke pasur parasysh se i akuzuari G.K ka qëndruar nën masën e paraburgimit dhe atë nga data 

14.02.2019 deri me datë 06.03.2019, gjykata në kuptim të nenit 81 të KPRK-ës, kohën e kaluar 

nën masën paraburgimit të akuzuarit të lartcekur ia llogariti në dënimin e shqiptuar me gjobë. 

 

12.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 A.N, e udhëzoi në kontest të 

rregullt juridiko-civil ndërsa meqenëse i dëmtuari Q.J në seancat e shqyrtimit gjyqësor kishte 

hequr dorë nga një e drejtë e tillë gjykata nuk vendosi lidhur me të. 
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13.Vendimi lidhur me konfiskimin ndaj të akuzuarit G.B. 

 

Gjykata duke u bazuar në nenin 282 paragrafi 1 të KPP-ës nga i akuzuari G.B konfiskoi një 

brisk xhepi të sekuestruar në momentin e arrestimi të tij.  

 

14.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

 

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

G.K dhe F.O, gjykata duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-së, ka vendosur  që të 

akuzuarit ti obligojë që të paguajë paushallin gjyqësor në shumën prej nga 50 € (pesëdhjetë 

euro) për secilin prej tyre veç e veç si dhe në bazë të ligjit për kompensimin e viktimave të 

krimit shumën prej nga 30 € (tridhjetë euro), për secilin prej tyre veç e veç 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.199/2019, me datë 17.12.2019 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


