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P.nr.421/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm, përmes gjyqtarit të vetëm 

gjykues Sabedin Mushica, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Adelina Brestovci, në çështjen 

penale kundër të pandehurve O.H. nga Gjilani, Rruga ” ... ’’, numër ..., të cilin me autorizim e 

mbron avokati  Sh.Sh. nga Gjilani,  për shkak të veprës penale, lëndim i rëndë trupor nga neni 

189 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 1.3 te KPRK-së,(Kodit Penal të Republikës së Kosovës), si 

dhe të pandehurit B.S. nga Gjilani, Rruga ‘’ ... ’’ nr , ..., për shkak të veprës penale lëndim i lehtë 

trupor nga neni 188 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 të KPRK-së,(Kodit Penal të Republikës së 

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

PP.II.nr.600/2018, të datës 11.05.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me datë 11.06.2018, 

mori dhe shpalli publikisht, ndërsa i përpiluar me datë 22.06.2018, këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri O.H., nga babai A. dhe nëna R., e lindur A., i lindur me datë ..., në Gjilani, ku edhe 

jeton, rr’’ ... ’’, nr. ..., student në vitin e I, Drejtimi  Juridik, doganier, i martuar, baba i tre 

fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, turk, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër 

personal .... 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse me datën 24.04.2018, rreth orës 22:30 min, në Gjilan, i ka shkaktuar lëndim trupor të 

dëmtuarit B.S., në atë  mënyrë që deri sa i dëmtuari-i pandehuri B.S., kishte pasur 

mosmarrëveshje verbale me nënën e të pandehurit, më pas ndërhyn edhe i pandehuri O., ku 

përveç mosmarrëveshjeve kishte ardhur edhe deri tek kontakti fizik, me ç‘rast i pandehuri O. me 

grusht e godet tani të dëmtuarin - të pandehurin B., të cilit i shkakton lëndim të rëndë trupor 

(thyerje të hundës), i cili për shkak të lëndimeve të pësuara dërgohet në Emergjencën e Spitalit 

Regjional në Gjilan.  

 

-Me këtë ka kryer vepër penale: Lëndim i rëndë trupor, nga neni 189, paragrafi 1 nën paragrafi 

1.3 të  KPRK-së. 

 

Andaj,  gjykata në bazë neneve  4, 41, 42, 43, 46, 47, 73 dhe 74 të KPRK-ës, dhe  nenit 233, 247 

dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale (KPP), të pandehurit O.H., i shqipton :  

 

DËNIM ME BURGIM I CILI DËNIM ME PËLQIMIN E TË PANDEHURIT ËSHTË 

ZËVENDËSUAR NË DËNIM ME GJOBË 

 

Ashtu që të pandehurit O.H. nga Gjilani, i shqiptohet dënimi me burgim në kohëzgjatje prej  150 

(njëqind e pesëdhjetë) ditëve. 

 

Andaj, duke u bazuar në nenin 47 të KPRK-ës dhe me pëlqimin e të dënuarit, dënimi me burgim 

në kohëzgjatje prej 150 ditëve, të njëjtit i zëvendësohet në dënim me gjobë në shumë prej 
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3.000.00 € (tremijë) euro, të cilin dënim i pandehuri do ta paguajë në afat prej 8 (tetë) muajve, 

nga dita pasuese, kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë. 

 

Pagesa duhet të  bëhet në fillim të javës së parë të çdo muaji vijues, në këste të barabarta, duke 

përpjesëtuar shumën si më lartë, dënimi me gjobë do të revokohet nëse personi i dënuar nuk e 

paguan këstin me kohë. 

  

Nëse i pandehuri nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë dënimin me gjobë ose nuk është në 

gjendje ta paguaj atë atëherë dënimi me gjobë me pajtim me të pandehurin zëvendësohet me 

punë në dobi të përgjithshme ashtu që 8 (tetë) orë të punës do të barazohen me 20 € (njëzet euro) 

ndërsa nëse i pandehuri nuk pajtohet me zëvendësimin e dënimit me gjobë në punë në dobi të 

përgjithshme atëherë dënimi me gjobe do të zëvendësohet në dënim me burgim  në atë mënyrë 

që për çdo 20 € (njëzet euro) do ti caktohet një ditë burgim. 

 

Të pandehurit O.H. nga Gjilani, me datë 16.05.2018, i ndërprehet masa e paraburgimit i caktuar 

me aktvendimin e kësaj gjykate PPr.nr.77/18 i datës 26.04.2018. 

  

Të pandehurit O.H. nga Gjilani, në dënimin e shqiptuar si më lartë i llogaritet edhe koha e kaluar 

në paraburgim dhe atë nga data 24.04.2018 deri me datë 16.05.2018. 

 

I dëmtuari B.S. nga Gjilani, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest të 

rregullt juridiko civil. 

 

Obligohet i pandehuri O.H., që ta paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 25 € (njëzetepesë 

euro), shumën prej 30 € (tridhjetë euro), për kompensimin e viktimave të krimit, si dhe 

shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës, në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve, pas ditës pasuese të plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, 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 11.05.2018, ka ngritur 

aktakuzën PP.II.nr. 600/2018, kundër të pandehurve O.H. nga Gjilani, për shkak të veprës 

penale, lëndim i rëndë trupor, nga neni 189, paragrafi 1 nënparagrafi,1.3 të  KPRK-së, si dhe të 

pandehurit të dytë B.S. nga Gjilani, për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 

paragrafi 1 nën paragrafi.1.4 të KPRK-së. 

 

Me datë 05.06.2018, Prokuroria Themelore në Gjilan, në këtë gjykatë ka dorëzuar Marrëveshjen 

mbi Pranimin e Fajësisë të datës 01.06.2018, të arritur mes Prokurorisë Themelore në Gjilan në 

njërën anë dhe të pandehurit O.H., me mbrojtësin e tij avokat Sh.Sh., në anën tjetër, sipas të cilës 

marrëveshje kësaj gjykate i është rekomanduar që të pandehurit për shkak të veprës penale të 

lartcekur ti shqiptohet dënim burg në kohëzgjatje prej 150 dite, i cili dënim me pëlqimin e të 

pandehurit të njejtiti ti mundësohet që dënimi i shqiptuar me burg prej 150 dite, ti zëvendësohet 

me dënim me gjobë në shumë prej 3000 Euro. 
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2.Vlerësimi i marrëveshjes për pranimi e fajësisë nga ana e të pandehurit të parë 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin kanë qenë prezent prokurorja 

e shtetit Bahtie Ademi, i pandehuri i  parë  O.H.,1 me mbrojtësin e tij avokat Sh.Sh., i pandehuri i 

dytë B.S.2 dhe e dëmtuara R.H.3, ku pas dëgjimit të palëve gjyqtari i vetëm gjykues ka marrë 

aktvendim me të cilin ka pranuar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë për të pandehurin e parë 

O.H., ngase ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë në bazë të 

nenit 247 paragrafi 1 të KPPRK-ës. Në këtë aspekt gjyqtari i vetëm gjykues ka konstatuar se 

marrëveshja mbi pranimin e fajësisë e arritur mes Prokurorisë Themelore në Gjilan si dhe të 

pandehurit O.H., i përmbush të gjitha kushtet ligjore si dhe e njëjta është arritur në bazë të nenit 

233 të KPPRK-ës, po ashtu gjyqtari i vetëm gjykues ka konstatuar faktin se pranimi i fajësisë 

është bërë vullnetarisht pas konsultime të mjaftueshme me mbrojtësin e tij, se pranimi i fajësisë 

mbështet në faktet dhe prova materiale  të rastit konkret të cilat paraqiten në aktakuzë  si dhe nuk 

ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara nga neni 253 paragrafi 1 e 2 të KPPRK-ës. 

 

Pasi që i pandehuri i dytë B.S., nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale sipas dispozitivit të 

dytë të aktakuzës së lartckeur, gjykata e ka veçuar procedurën penalë ndaj të njëjtit. 

 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Duke u bazuar në të lartcekurat, gjyqtari i vetëm gjykues vërtetoi këtë gjendje faktike: se i 

pandehuri O.H., e ka kryer veprën penale lëndim i rëndë trupor, nga neni 189, paragrafi 1 nën 

paragrafin 1.3 të KPRK-së, në vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitivin e këtij 

aktgjykimi. 

 

4.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues me rastin e shqiptimit të dënimit duke u bazuar në nenin 75 paragrafi 1, 

nën paragrafi 3 të KPRK-ës, ka vlerësuar se duhet të aprovohet rekomandimi i paraqitur me 

marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë që të pandehurit  O.H., ti shqiptohet ti shqiptohet dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej 150 (njëqindë e pesëdhjetë) ditë dhe të njëjtit në bazë të nenit 47 

të KPRK-ës ky dënim i  zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë prej 3.000 euro, ngase duke 

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

të jetë i drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës penale dhe përgjegjësinë penale të kryesit. 

 

Gjithashtu gjyqtari 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 

rrethanë posaçërisht lehtësuese ka marrë faktin se i pandehuri ka arritur marrëveshje mbi 

                                                           
1 O.H., sa i përket dispozitivit të dytë të aktakuzës, ka qenë në cilësi të të dëmtuarit dhe i njejti i është bashkangjitur 

ndjekjes penale dhe nuk ka këkruar kompensim dëmi, sa i përket të pandehurit të dytë B.S.. 

 
2 B.S., sa i përket dispozitivit të parë të aktakuzës, ka qenë në cilësi të të dëmtuarit dhe i njejti i është bashkangjitur 

ndjekjes penale dhe ka deklaruar se do të paraqes kërkesë pasurore juridike, sa i përket të pandehurit të parë O.H.. 

 
3 E dëmtuara R.H., nuk i është bashkangjitur ndjekjes penale dhe nuk ka këkruar kompnesim dëmi, sa i përket të 

pandehurit të dytë B.S.  
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pranimin e fajësisë me Prokurorinë Themelore në Gjilan, se i njëjti më parë nuk ka qenë i dënuar 

për vepër penale, është penduar për këtë vepër penale, ndërsa si rrethanë rënduese gjyqtari e mori 

për bazë shkallën e përgjegjësisë penale dhe rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale, me 

bindje se edhe me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit si në kuptim të nenit 41 të 

KPRK-së. 

 

5.Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e përgjegjësisë 

penale të pandehurit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar 

 

Sipas bindjes së gjyqtarit të vetëm gjykues dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurit O.H. duke i 

marr parasysh rrethanat e  përmendura më lartë është dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën e 

veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. 

 

Gjyqtari po ashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit nga neni 

41 të KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurit nga kryerja e veprave penale dhe 

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

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

respektimin e ligjit. 

 

6.Zëvëndësimi i dënimit me burgim me dënim me gjobë 

 

Në bazë të nenit 47 të KPRK-ës në të cilin thuhet se “Kur gjykata shqipton dënimin me burgim 

deri në gjashtë (6) muaj, gjykata njëkohësisht mund të vendosë që dënimi me burgim të 

zëvendësohet me dënim me gjobë, me pëlqimin e personit të dënuar”, ku gjykata e aprovuar 

marrëveshjen lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, e arritur në mes Prokurorisë në njërën anë 

dhe të pandehurit në anënë tjetër,  që dënimin e shqiptuar prej 150 ditëve, ia ka zëvendësuar në 

dënim me gjobë në shumë prej 3000 euro. 

 

7.Zëvëndësimi i dënimit me gjobë 

 

Duke u bazuar në nenin 46  paragrafi 5 të KPRK-së nëse i pandehuri  refuzon të paguajë dënimin 

me gjobë ose nuk është në gjendje ta paguaj atë atëherë dënimi me gjobë me pajtim me të 

pandehurin  zëvendësohet me punë në dobi të përgjithshme ashtu që 8 (tetë) orë të punës do të 

barazohen me 20 € (njëzet euro) ndërsa nëse i pandehuri nuk pajtohet me zëvendësimin e 

dënimit me gjobë në punë në dobi të përgjithshme atëherë dënimi me gjobë do të zëvendësohet 

në dënim me burgim  në atë mënyrë që për çdo 20 € (njëzet euro) do ti caktohet një ditë burgim. 

 

8.Llogaritje e paraburgimit në dënimin e shqiptuar 

 

Në 83 paragrafi 1 të KPRK-ës parashihet se “Koha e kaluar në paraburgim, arrest shtëpiak si 

dhe çdo periudhë e heqjes së lirisë lidhur me veprën penale llogariten në dënimin e shqiptuar me 

burgim dhe me gjobë”, andaj në rastin konkret i pandehurit O.H. ka qëndruar në paraburgim dhe 

atë nga data 24.04.2018 deri me datë 16.05.2018, dhe gjykata ia llogaritë në dënimin e shqiptuar 

me gjobë, si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, në atë mënyrë që çdo 20 € të dënimit me gjobë do 

të barazohen me 1 ditë të paraburgimit. 
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9.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

 

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

gjykata ka vendosur që ta obligojë të pandehurin O.H. që ti paushallin gjyqësor në shumë prej 25 

euro, si dhe shumën prej 30 euro, kompensimin e viktimave të krimit edhe atë në kuptim të nenit 

39 paragrafi 3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, si dhe shpenzimet procedurale 

sipas përllogaritjes përfundimtare nga ana e gjykatës, në afat prej 15 ditë pas ditës pasuese të 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  

 

Pala e dëmtuar B.S. nga Gjilani, në kuptim të nenit 458 të KPP-ës, udhëzohet në kontest të 

rregullt civil. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

P.nr.421/2018, 

Me datë  22 Qershor 2018 

 

 

Zyrtarja ligjore,           Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Adelina Brestovci                                                 Sabedin Mushica 

 

 

 

 

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

në Prishtinë, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të të njejtit. Ankesa në 

kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate Themelore 

 


