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P.nr.445/2017 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
           
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN/Departamenti i Përgjithshëm, nëprmjet gjyqtarit 
të vetëm gjykues Sabedin Mushica, me sekretaren juridike Igballe Azemi, në çështjen penale 
kundër të akuzuarit K.B, nga Gjilani për shkak të veprës penale lëndim i rëndë trupor, nga neni 
189, par. 3 nënpr. 3.1 lidhur me par. 1 nën par.1.3 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, të cilin me 
autorizim  e përfaqëson Shemsedin Piraj, avokat nga Gjilani, i akuzuar sipas aktakuzës së 
Prokurorisë Themelore në Gjilan  PP.II.nr.368/2016, të datës 17.03.2016, pas mbajtjes së 
shqyrtimit gjyqësor dhe publik, me datë 26.11.2019, i shpallur me datë 29.11.2019, ndërsa i 
përpiluar me datë 15.01.2020, këtë:  
 

AKTGJYKIM 
 
I akuzuari K.B,  nga babai …, nëna A…, e lindur K…, i lindur me datë …, në Gjilan, ku edhe 
jeton Ruga”…”, .., student, i punësuar, i gjendjes së mesme ekonomike, i pa martuar, shqiptar, 
shtetas i Republikës së Kosovës.   

 
    ËSHTË FAJTOR 

 
Sepse më datë 27.02.2016, rreth orës 9:30min, në Gjilan, në auto tregun “Rrufeja”, në Gjilan 
për shkak të një mosmarrëveshje të K.Ddhe të dëmtuarve të mitur V.Zdhe V.Z..1, i akuzuari 
K.Bmerrë pjesë në rrahjen ndërmjet të lartcekurve e cila rezulton V.Z..1e lëndime të rënda 
trupore për të dëmtuarin e mitur V.Z, ndërsa për të dëmtuarin V.Z..1 më lëndime të, të 
përshkruara në raportet mjeksore të datave 03.03.2016, në atë mënyrë që pasi që fillimishtë të 
njejtit fillojnë përleshjen, aty ka ndërhyrë edhe i akuzuari K.Bd uke i goditur me grushta dhe 
shqelma dy të dëmtuarit nëpër pjesë të ndryshme të trupit. 

-me çka ka kryer veprën penale, pjesëmarrje në rrahje nga neni 190 paragrafi 1 të KPRK-ës.    

Andaj, gjykata, në bazë të dispozitës së lartcekur ligjore dhe neneve 4, 41, 42, 43, 46, 73, 74, 
76 dhe 83 të KPRK, si dhe nenit 365, të Kodit të Procedurës Penale, të akuzuarit të lartcekur, i 
cakton: 
 

DËNIM ME GJOBË 
 



 Numri i lëndës: 2018:027573 
 Datë: 03.02.2020 
 Numri i dokumentit: 00859530 
 

2 (12)  

   
20

18
:0

27
57

4 

I akuzuari K.B, dënohet me dënim me gjobë në shumë prej 1200€, të cilin gjobë, do ta paguajë 
në afat prej 30 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Nëse i akuzuari, refuzon që të paguajë dënimin me gjobë ose nuk është në gjendje ta paguajë 
atë, atëherë gjykata,  do të cakton 1 (një) ditë burgim për çdo 20 € (njëzetë ) Euro, të dënimit 
me gjobë.  
 
Koha e kaluar në arrest shtëpiak edhe atë prej datës 27.02.2016 deri më datën 25.03.2016, të 
akuzuarit do t’i llogaritet në dënimin e shqiptuar me gjobë, në atë mënyrë që çdo 20 € (njëzetë 
Euro) të dënimit me gjobë do të barazohen me 1 (një) ditë të arrestit shtëpiak. 

I dëmtuari V.Z, për realizmin e kërkesës pasurore juridike, udhëzohet në kontest civil. 

Detyrohet i akuzuari, që ta paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 30€, dhe shumën prej 
30€ në emër të kompensimit të viktimave të krimit si dhe shpenzimet e tjera të procedurës, në 
afat prej 15ditësh, nga dita pasuese kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, nën kërcënim 
të përmbarimit të dhunshëm. 
 

Arsyetim 
 
1.Historiku i procedurës dhe fjala përfundimtare e palëve 
 
Me datë 17.03.2016, Prokuroria Themelore në Gjilan ka paraqitur aktakuzën PP.II.nr. 
368/2016, të dates 17.03.2016 kundër të pandehurve  K.D dhe K.B, për shkak të veprës penale 
lëndim i rëndë trupor nga neni 189, paragrafi 3 nënparagrafi 3.1 lidhur me paragrafin 1 nën 
paragrafi 1.3 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.  

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan P.nr.343/2016 i datës 25.04.2017, i pandehuri 
K.D, është shpallur fajtorë dhe është dënuar me dënim me burgim, ashtu që me pëlqimin e të 
njejtit i është zëvendësuar në dënim me gjobë, në shumë prej 2.500.00€, për shkak të veprës 
penale,  lëndim i rëndë trupor, nga neni 189, par. 3 nënpr. 3.1 lidhur me par. 1 nën par.1.3 
lidhur me nenin 31 të KPRK-së 

Gjykata1, ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin Gjyqësor dhe publik në të cilin kanë marrë 
pjesë prokurori i lëndës, i akuzuari dhe mbrojtësi i tij, ashtu që gjatë shqyrtimit gjyqësor dhë në 
fjalën përfundimtare, prokurori ka mbetur në tërësi pranë aktakuzës  së paraqitur duke theksuar 
se me provat materiale dhe deklaratat e dëshmitarëve të dëgjuar është janë vërtetuar 
pretendimet e akuzës, dhe i ka propozuar gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtorë për veprën 
penale si në aktakuzë dhe ta dënoj në bazë të ligjit.  

Mbrojtësi i të akuzuarit, në fjalën e tij përfundimtare theksoi se gjatë shqyrtimit nuk janë 
vërtetuar pretendimet e prokurorisë dhe kërkoi nga gjykata që të akuzuarin ta liroj nga 
përgjegjësia penale për shkak se me asnjë provë nuk është vërtetuar se i njëjti është kryes i 
veprës penale. 

I akuzuari e përkrahi fjalën e mbrojtësit dhe kërkoi nga gjykata që ta liroj nga përgjegjësia 
penale. 

I dëmtuari  V.Z ka deklaruar se nuk i bashkangjitet ndjekjes penale, ndërsa lidhur me kërkesën 
pasurore – juridike ka mbetur që të deklarohet më vonë. 

                                                
1 Me aktvendimin procedural të datës 27.03.2017, është vecuar procedura penale ndaj të pandehurit K.D. 
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I dëmtuari V.Z..1 ka deklaruar se nuk I bashkangjitet ndjekjes penale dhe se kërkesë pasurore 
juridike nuk do të paraqet. 

Pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik dhe dëgjimit të dëshmitarëve dhe procedimit të 
provave materiale dhe personale, gjykata erdhi në përfundim se i akuzuari nuk e ka kryer 
veprën penale si në aktakuzë, andaj duke pasur parasysh se gjykata nuk është e lidhur me 
cilësimin juridik të prokurorit në bazë të nenit 361 të KPPRK, e  ka bërë ricilësimin e veprës 
penale ashtu që ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  i akuzuari K.B e ka kryer vepren penale 
pjesëmarrja në rrahje nga neni 190 paragrafi 1 të KPRK-ës. 
 
Gjatë shqyrtimit gjyqësor, gjykata i ka administruar këto prova materiale: Deklaratat e të 
dëmtuarëve në cilësi të dëshmitarëve V.Z..1 dhe V.Z të dhëna në prokurori me dt.01.03.2016 
dhe 11.03.2016; Deklaratat e dëshmitarëve K.M dhe E.K të dhëna në prokurori me 
dt.04.03.2016; Deklarata e dëshmitarit Sh.D e dhënë në prokurori me dt.11.03.2016; Deklarata 
e të akuzuarit K.D e dhënë në prokurori me dt.15.03.2016; Raporti i oficerit i dt.27.02.2016  - 
A.F; Fletlëshimi i të dëmtuarit V.Z lëshuar nga spitali regjional në Gjilan, reparti i ORL me 
numër të historisë  13-138/140; Ekspertiza  mjeko – ligjore  me numër të referencës  01/03-16 
e dt.02.03.2016 për të dëmtuarin V.Z..1; Ekspertiza  mjeko – ligjore  me numër të referencës  
18/02 -16 e dt.02.03.2016 për të dëmtuarin V.Z; Deklaratat e të dëmtuarëve, V.Zdhe V.Z..1, të 
dhëna në cilësi të dëshmitarëve në shqyrtimin gjyqësor të dt.29.08.2017, si dhe ka dëgjuar 
dëshmitarët Sh.D, E.K, A.F, K.M, V.Z, V.Z..1, si dhe e ka dëgjuar ekspertin Dr. S.M. 
 
2.Përmbledhje e deklaratave të dëshmitarëve: 
 
Dëshmitari Shemsi Doda, në me stjerash në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se 
qëndronë pranë deklaratës së dhënë në polici, ndërsa në pyetjet e prokurorit të shtetit theksoi 
të mos e ketë parë se si është zhvilluar ngjarja për shkak se ka qenë në një barakë dhe nuk ka 
pasur mundësi të shikonte asgjë.   
 
Pas kësaj dëshmitari u ballafaqua me pjesën e deklaratës së tij të dhënë në polici me datë, në të 
cilën kishte theksuar:  “baraka është me xham, nga brenda  kam parë  një kacafytje ndërmjet 
punëtorëve të mi dhe një pale tjetër, kur ka ndodhur rrahja unë nuk i kam parë, mirëpo kur ka 
ndërhyrë njerëzit me i ndarë, i kanë shty te poshtë punëtorët dhe  atë djalin që u kanë i rrahur   
dhe unë në atë momente i kam parë.  Unë atij djalit që ka qenë i rrahur emrin nuk ia dijë 
mirëpo e kam parë se gjaku i ka shkuar për hunde. Dhe pasiqë i kam parë  unë kam dalur prej 
barakës dhe i kam ndarë njerëzit  dhe e kam qetësuar situatën […] dhe pas pak kanë ardhur 
policia aty. Në ndërkohë kam kuptuar se kush me kend është rrahur edhe atë punëtorët e mi, 
K.D  dhe K.M u kanë me të, sipas gjitha gjasave me ta ka qenë edhe K.B   i cili sot është 
prezent në gjykatore, ndërsa  nga ana tjetër kanë qenë dy a tre, emrat e të cilëve nuk më 
kujtohen, mirëpo si figurë të njëjtit i kam njohur.  K.B e kam njohur  para se me ndodhë rasti  
edhe atë si shokë i djalit të vëllaut tim, K.D .Motivi u kanë  se  K.D e kanë ofenduar  dhe  K.D 
i ka ra grushte atijë djalit me hundët e gjakosta. Unë përpos që e kam parë atë djalin me hundët 
e gjakosta  tjetër send nuk kam parë dhe se nuk kam parë as nëpër tokë e as nëpër duar që 
dikush të ketë patur ndonjë mjet. Të shtunën  është ditë tregu dhe ka turlifar mjeti, mirëpo siç e 
ceka më lartë nëpër duar dhe nëpër tokë nuk i kam parë askujt asgjë. Unë nuk e dij se sa vetë 
janë kanë të implikuar dhe  K.B besoj që i ka ndarë të njëjtit, unë nuk e kam parë por vetëm 
besoj. Unë duke u rrahur nuk e kam parë askënd, mirëpo i kam parë duke u shtyrë edhe atë 
njerëzit e tregut duke i shtyrë këta. K.B, pasi që kam dalur prej barakë, ssiç e përmenda më 
lartë, e kam parë dhe i njëjti asgjë nuk ka patur në dorë, mirëpo i njëjti ka qenë duke u munduar 
që ta qetësojë K.D . Kur ju referova me fjalët këta, unë aludova  në dy – tre persona  emrat e të 
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cilëve nuk ia di, që kanë pasur konflikt me K...  në njërën anë, ndërsa në anën tjetër ka qenë 
K.D K.M, dhe K.B ka qenë mbrapa K.D”.  
 
Ndërsa, në pyetjen e gjyqtarit të lëndës, dëshmitari theksoi që në barakë të ketë qenë me E…, 
ndërsa lidhur me këtë rast e ka dhë një deklaratë edhe në gjykatë dhe qëndron pranë të njejtës.  
 
Dëshmitari E.K,në shqyrtimin gjyqësor në mes tjerash ka deklaruar, se qëndron pranë 
deklaratave të dhëna në polici, prokurori dhe nëshqyrtimin e mëhershëm në gjykatë, ndërsa 
lidhur më ngjarjen theksoi të ketë qenë në Barakë që  gjindet në Tregun e Automjeteve në 
Gjlan, e cila në të dy anët ka dritare, ndërsa rrahja ka ndodhur në pjesën e barakës që nuk ka 
dritare, dhe për këtë ka mundur të shohë vetëm rrëmujë dhe një grumbull të njerëzve rreth 50 
persona, e gjithashtu ka parë që një person që kishte rënë në tokë. Tutje, dështmiari theksoi të 
mos ketë parë goditje por vetem të ketë dëgjuar sharje, fyrje pa pasur mundësi nga kush për 
shkak të numri të madh të njerëzve, ndërsa nga personat e lënduar e kishte parë vetëm V.Z, e 
që nuk kishte parë se nga kush ishte përgjakur.  Meqenëse dëshmitari deklaroi ndryshe nga ato 
që i ka thënë në deklaratën e dhënë në polici me datë 27.02.2016 rreshti 15-16, u ballafaqua 
nga prokurori i lëndës, ku kishte deklaruar  “pas përfundimit ndëgjova se një shok i K.D me 
emrin K.B e ka goditur atë personin e  lënduar”.  Lidhur me këtë balafaqim dëshmitari theksoi 
“nuk është e vërtetë  se unë të kem thënë në polici  ashtu  siç e lexoi prokurorja e shtetit. Është 
e vërtetë se është nënshkrimi im, mirëpo nuk mund të pranojë diçka që nuk e kam thënë, gjatë 
dhënies së deklaratës në polici askush nuk më ka shtyrë e as shtrënguar  dhe deklaratën e kam 
dhënë në mënyrë shumë të qetë”. 
 
Në pyetjen e mbrojtësit të akuzuarit, av. Shemsedin Piraj, dëshmitari pohoi ta ketë parë të 
padnehurin K.B duke hyrë treg të veturave.   
 
Në pyetjet e gjyqtarit, dëshmitari theksoi të ketë qenë në Barakë me Sh.D, ng aku edh ekishin 
dalur, ndërsa, pas daljes nga aty  nuk kishte njohuri se ku kishte shkuar Shemsiu, e po ashtu 
theksoi të mos ketë parë asnje konfrontim fizik dhe as ndonjë person me mjet në dorë.   
 
Në shqyrtimin gjyqësor, dëshmitari A.F, oficer policor, në mes tjerash ka deklaruar, për 
veprimet që i kishte ndërmarrë me rastin e daljes në vend të ngjarjes së bashku me koleget e tij.   
Dëshmitarit i kujtohej që në vend të ngjarjes ta ketë takuar K.D, dy të dëmtuarit dhe vetëm 
njeri nga ta ishte i lënduar. Tani të akuzuarin K.B, e kishin ftuar në telefon që të paraqitej në 
polici, pasi që gjatë intervistimit të viktimave dhe dëshmitarëve e kanë kuptuar që edhe një 
person ka marrë pjesë në rrahje. Me sa i kujtohej dëshmitarit, ishe ai që e kishte intervistuar të 
akuzuarin, i cili nuk e kishte pranuar se kishte marrë pjesë në atë rrahje.   
 
Në pyetjet e mbrojtësit të të akuzuarit, dëshmitari theksoi të mos i ketë intervistuar të 
dëmtuarit, se në vend të ngjarjes kishin shkuar dy-tri patrolla policore, dhe nuk ishte i sigurtë 
që njëra nga to i kishte dërguar të dëmtuarit në spital.  Ndërsa, në pyetjet e të akuzuarit, 
dëshmitari theksoi të mos e ketë njohur më herët K.D, ndërsa me rastin e arritjes në vend të 
ngjarjes, distanca ndërmjet K.D dhe të dëmtuarve kishte qenë 10-5 m, si dhe nuk i kujtohej 
nëse ka parë ndonjë mjet në formë të shkopit apo shufrës sepse, në të kundërtën do ta 
sekuestronin. 
 
Në shqyrtimin gjyqsor, i dëmtuari në cilësi të dëshmitarit V.Z në mes tjerash ka 
deklaurar, se të ketë dhënë edhe deklarata të tjera lidhur me këtë ngjarje,  pranë të cilave edhe 
qëndron.    Lidhur me ngjarjen theksoi se atë ditë së bashku me vëllaun e tij, V.Z..1, kishin 
dalur për të punuar në Tregun e Veturave në Gjilan ku edhe shesin telefona. Meqenëse K.D 
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punon si shitës i biletave për hyrje në treg, edhe ia kishte kërkuar pagesën, të cilit i kishte thënë 
se nuk i ka të hollat por që pagesën do ta kryente babai më vonë.  Tutje, i dëmtuari theksoi se 
pas kësaj bisede K.D e kishte sulmuar, pastaj ky kishte rënë në tokë dhe për këtë edhe nuk ka 
njohuri nëse përveç K.D e ka goditur edhe dikush tjetër.   
 
Meqenëse i dëmtuari deklaroi ndryshe nga ajo çfarë kishte thënë në polici, prokurori i lëndës, 
ia lexoi pjesën e deklaratës në polici me datë 27.02.2016, faqja e dytë, rreshti 2, 3 dhe 4, ku i 
dëmtuari kishte thënë “të gjithë punëtorët e tregut më kanë goditur  me grushta ....ku përpos 
punëtorëve të tregut me ta ka qenë edhe një person për mua i panjohur i cili më ka goditur disa 
herë”.  Pas këtij ballafaqimi me deklaratën e tij, dëshmitari e pohoi vërtetësinë e saj, mirëpo 
theksoi të mos ketë njohuri se kush është ky person si dhe nuk është i sigurtë të ketë qenë i 
akuzuari K.B, mirëpo këtë më mirë e di vëllau i tij, V.Z..1.  Gjithashtu, dëshmitari i ballafaqua 
me deklaratën e dhënë në shqyrtim gjyqësor me datë 29.08.2017, faqe e tretë tek pyetja e 
prokurorit, rreshti 11 gjer në fund të atij pasusi dhe pasi që pasi që prokurorja ia lexoi këtë 
pjesë të deklaratës,  dëshmitari përgjigjet se  kjo është e vërtetë.  Prokurorja e shtetit e 
ballafaqoi dëshmitarin me deklaratën e dhënë në shqyrtimin gjyqësor me dt.29.08.2017, faqe e 
tretë  tek pasusi i fundit, respektivisht në pyetjen e të akuzuarit K.B, pasi që prokurorja e lexoi 
dëshmitarit këtë pasus, dëshmitari përgjigjet se kjo është e vërtetë. 
 
Në pyetjen e mbrojtësit të të akuzuarit, dëshmitari u përgjigj të kenë punuar tek Auto Tregu si 
shitës të telefonave e gjithashtu pohoi që K.D të ketë punuar aty vazhdimisht.  Ndërsa, lidhur 
me të akuzuarin K.B theksoi ta ketë njohur vetëm si figurë dhe para kësaj ndodhie nuk kishin 
pasur asnjë mosmarrëveshje me te. 
 
Në pyetjen e gjyqtarit, dëshmitari deklaroi të ketë njohuri se disa persona e kanë goditur 
vëllaun e tij ndërsa, nuk kishte njohuri se kush ishin këta persona.  Po ashtu edhe gjyqtari e 
ballafaqoi dëshmitarin me pjesën e deklaratës së tij të dhënë në shqyrtimin gjyqësor me datë 
29.08.2017, faqe 4, pasusi i parë, dhe pas kësaj dëshmitari theksoi: “K.D. e dijë që më ka 
goditur me një mjet të fortë por a ka qenë boks i hekurit apo ndonjë mjet tjetër unë nuk e dijë, a 
K.B në dorë nuk ka pasur asgjë”. 
 
Në shqyrtimin gjyqësor i dëmtuari në cilësi të dëshmitarit V.Z..1, në mes tjerash ka 
deklaruar, të akuzuarin e njeh prej rastit të ndodhur në tregun e veturave, dhe deri të problemi 
me K.D kishte ardhur kur ky i fundit iu kishte ofruar dëshmitarit dhe vëllau të tij, duke iu thënë 
se javën e kaluar nuk e keni paguar hyrjen për në treg të veturave ashtu që fillimisht, K.D e ka 
prekur-goditur V.Z e më pastaj i akuzuari i ka ardhur në ndihmë K.D, dhe sipas dëshmitarit i 
akuzuari i ka goditur dëshmitarin dhe vëllaun e tij, V.Z. Tutje, dëshmitari theksoi se i akuzuari 
goditjet i ka bërë me dorë ndërsa sulmi është ndalur me rastin e ndërhyrjes së qytetarëve të 
tjerë që ishin prezent.    
 
Në pyetjen e mbrojtësit të akuzuarit, dëshmitari deklaroi që së bashku me vëllaun tij, në tregu e 
veturave kanë shitur telefona, pagesat për shfrytëzimin e hapësirës në treg i ka bërë K.D, dhe 
nuk e ishte parë K. të ketë pasur ndonjë send në dorë, për të cilin theksoi ta ketë  parë për herë 
të parë atë ditë, ndërsa më K.D nuk kishte pasur probleme të mëhershme.  
   
Në pyetjen e gjyqtarit, dëshmitari deklaroi se K.B kishte ardhur në vend të ngjarjes pasi që ka 
filluar  kacafytja e K.D me ta, e që K.D.. e kishte pasur një hekur të vogël në dorë, ndërsa për 
të akuzuarin nuk kishte njohuri nëse edhe ky kishte pasur ndonjë send në dorë.  Se, fillimisht e 
kishin goditur V... e pastaj dëshmitarin, ndërsa tani më në bazë të zakoneve shqiptare janë 
pajtuar si me familjen e K.D po ashtu edhe me familjen e K.B.  
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Në shqyrtimin gjyqësor  dëshmitari  K.M në mes tjerash ka deklaruar, se qëndron pranë 
deklaratës së dhënë në prokurori me datë 04.03.2016, ndërsa në pyetjet e prokurores deklaroi 
që në atë kohë ka qenë duke punuar në Tregun e Veturave, dhe e ka parë K.D që është ofruar 
tek të dëmtuarit për ta marrë pagesën për shfrytëzimin e hapësirës së tregut, dhe për shkak se 
ishte i kthyer me shpinë nga të dëmtuarit, e ka parë K.D duke u kacafytur me dy të dëmtuarit, 
ashtu që së bashku me të akuzuarin K.B kanë vrapuar në drejtim të tyre për t’i ndarë dhe me atë 
rast e kishte kapur të dëmtuarin V..1 me qëllim që ta largoj. Dëshmitari tutje theksoi se në ato 
momente kishte qenë i kthyer me shpinë kah i akuzuari K.B. dhe nuk e di se çfarë verime i ka 
ndërmarrë i akuzuari ose edhe K.D. Gjithashtu, dëshmitari deklaroi të mos ketë parë që 
ndokush kishte pasur ndonjë mjet në dorë dhe sipas tij kacafytja kishte zgjatur 2-3 minuta për 
shkak se kishin ndërhyrë persona të tjerë dhe i kishin ndarë.  Dëshmitari mohoi që, para 
kacafytjes, të ketë dëgjuar fyerje ndërmjet K.D dhe të dëmtuarve. Se të dëmtuarit i kishte 
njohur vetëm si figura ndërsa me K.D kishte punuar së bashku, e të akuzuarin K.B e kishte 
njohur nëpërmjet K.D .  
 
Në pyetjen e mbrojtësit të akuzuarit, dëshmitari deklaroi që K.B të ketë ardhur shpesh tek tregu 
i veturave e që nuk kishte dëgjuar të kishte pasur ndonjë problem me të dëmtuarit.   
  
Në shqyrtimin gjyqësor, eksperti Dr. S.M,në mes tjeras ka deklaruar, se qëndroi pranë 
konstatimeve me shkrim, ndërsa në pyetjet e mbrojtësit theksoi se lëndimet e rënda trupore të 
dëmtuarit V.Z i janë shkaktuar nga veprimi mekanik i mjetit të fortë  mbretës – jo i mbrehtë, 
dhe fraktura e kockës së hundës me dislokim – largim të kockave, hyn në dëmtime të rënda 
trupore, ndërsa të dëmtuarit V.Z..1 lëndimi i lehtë trupor është i shkaktuar në formë të 
ndrydhjeve të indeve të buta të kokës dhe gjoksit të cilat lëndime janë shkaktuar nga veprimi 
mekanik i mjetit të fortë mbretës – jo i mprehtë dhe si të tilla janë dëmtime të lëndime të lehta 
trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin.   Deri te këto konstatime, eksperti deklaroi të 
ketë ardhur nga dokumentacioni mjekësor nga shkresat e lëndës, që i ishin ofruar nga 
prokurori. Për të dëmtuarin V.Z raporti mjekësor  i lëshuar nga spitali regjional në Gjilan – 
Emergjenca në Gjilan me nr. protokolli 4659 i dt.27.02.2016 ,ndërsa për të dëmtuarin V.Z..1 
raporti mjekësor lëshuar nga Spitali regjional në Gjilan – Emergjenca në Gjilan, me nr. 
protokolli 4657 i dt.27.02.2016. 
 
Në pyetjen e prokurores së shtetit, eksperti u përgjigj se mjet i fortë mbretës mund të jetë 
grushti, sëpata nga ana e topitur, dhe të gjithë trupat mekanik të cilët nuk kanë mprehtësi. 
 
3.Përmbajtja e provave materiale; 
 
Nga Ekspertiza  mjeko – ligjore  me numër të referencës  18/02 -16 e dt.02.03.2016 për të 
dëmtuarin V.Z konstatohet se ka pësuar frakturë të kockës së hundës me dislokim – largim të 
kockave nga veprimi mekanik i mjetit të fortë  mbretës – jo i mbrehtë, dhe këto kualifikohen si 
lëndim i rëndë trupor.  
 
Nga ekspertiza  mjeko – ligjore  me numër të referencës  01/03-16 e dt.02.03.2016 për të 
dëmtuarin V.Z..1 konstatohet se ka pësuar ndrydhje të indeve të buta të kokës dhe gjoksit të 
cilat lëndime janë shkaktuar nga veprimi mekanik i mjetit të fortë mbretës – jo i mprehtë dhe si 
të tilla janë lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin. 
 
Nga leximi i deklaratës së të dëmtuari V.Z..1 të dhënë me datë 01.03.2016 në Prokurorinë 
Themelore në Gjilan, u konstatua  se i njëjti e konfirmon që në ditën kritike 27.02.2016, ishin 
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sulmuar fizikisht nga K.D me pretendimin rreth mos pagesës për shfrytëzimin e hapësirës në 
tregun e Veturave në Gjilan një javë para ditës kritike, ashtu që përveç K.D i kishte sulmuar 
edhe shoku i tij e që për pasojë ky kishte pësuar lëndime të lehta trupore ndërsa vëllau i tij, V... 
lëndime të rënda trupore. Tutje, sipas të dëmtuarit, i akuzuari e kishte sulmuar me shqelma dhe 
grushta atë vëllaun dhe tij V... përderisa ky i fundit kishte qenë i shtrirë për toke, dhe për këtë i 
kishin treguar personat e tjerë që kishin qenë prezent aty.  
 
Nga leximi i deklaratës së të dëmtuari V.Z të dhënë me datë 11.03.2016 në Prokurorinë 
Themelore në Gjilan, u konstatua se i njëjti e konfirmon faktin që në ditën kritike 27.02.2016,  
ishin sulmuar fizikisht nga K.Dme pretendimin rreth mos pagesës për shfrytëzimin e hapësirës 
në tregun e Veturave në Gjilan një javë para ditës kritike, ashtu që përveç K.D i kishte sulmuar 
edhe shoku i tij e që për pasojë  kishte pësuar lëndime të rënda trupore dhe për këtë kishte 
qëndruar në spital. Tutje, sipas të dëmtuarit, i akuzuari e kishte sulmuar përderisa ky kishte 
qëndruar i shtrirë për toke dhe kishte ikur nga vendi i ngjarjes. 
 
Nga leximi  deklaratës së dëshmitari K.M të dhënë me datë 04.03.2016 në Prokurorinë 
Themelore në Gjilan, konstatohet se kishte theksuar se në ditën kritike kishte qenë së bashku 
me të akuzuarin K.B dhe K.D ashtu që ky i fundit kishte shkuar tek të dëmtuarit për t’iu 
kërkuar pagesën për shfrytëzimin e hapësirave të tregut për atë ditë dhe dy javë më herët. Tutje, 
kishte theksuar se kur e ka kthyer kokën e ka parë K.D dhe dy personat e tjerë duke u 
kacafytur, është ofruar për t’i ndarë ndërsa nuk e ka parë të akuzuarin duke i goditur të 
dëmtuarit edhe pse i akuzuari kishte qenë afër me K.D, dhe pasi që kanë ardhur edhe persona të 
tjerë, i akuzuari është larguar nga vendi i ngjarjes. Gjithashtu, kishte theksuar të mos ketë parë 
askënd të kishte përdorur shufra metalike gjatë rrahjes përkundë që një të tillë ia kishte parë në 
dorë të dëmtuarit, të cilit dëshmitari iu kishte referuar si vëllau i personit të gjakosur (është 
fjala për V.Z), edhe pse aty afër ka pasur shufra të tilla. 
 
Nga leximi i deklaratës së dëshmitari E.K të dhënë me datë 04.03.2016 në Prokurorinë 
Themelore në Gjilan, konstatohet që i njëjti kishte theksuar se ditën kritike ka qenë duke 
ngrënë bukë me Sh.D në barakën që e shfrytëzojnë, ashtu që nga dritarja e ka vërejtur se nuk 
ishte diçka në rregull, dhe pasi që ka dalur jashtë e ka parë K.D duke ardhur në drejtim të tij, 
ndërsa Sh... i ka larguar të dëmtuarit nga vendi ku kishte ndodhur rrahja. Nuk e kishte parë të 
akuzuarin K.B në vendin e ngjarjes, ndërsa e kishte parë personin që gjakosej mirëpo, askujt 
nuk i kishte vërejtur të kishte pasur ndonjë shufër në dorë, e po ashtu nuk e kishte parë direkt se 
si është zhvilluar rrahja. Sipas njohurive të dëshmitarit, i akuzuari K.B dhe K.D janë shokë, 
ndërsa të akuzuarin për herë të parë e kishte parë në treg.  
  
Nga leximi i deklaratës së dëshmitari Sh.D të dhënë me datë 11.03.2016 në Prokurorinë 
Themelore në Gjilan, konstatohet që kishte theksuar se në ditën kritike së bashku me E.K 
kishte qenë në barakë duke ngrënë bukë, dhe nuk e kishte parë se si ka ndodhur rrahja. Tutje, 
ka theksuar të ketë njohuri që K.D dhe i akuzuari K.B janë shokë ndërsa  këtë të fundit nuk e 
kishte parë se kur ka arritur në Treg të Veturave për shkak se kishte shkuar për të blerë bukë. 
 
Në raportin i oficerit A.F i datës 27.02.2016 përshkruhen veprimet e ndërmarrura nga zyrtarët 
policorë që iu kanë përgjigjur thirrjes për të dalur në vend të ngjarjes. 
 
Nga Fletlëshimi i Spitali regjional në Gjilan, reparti i ORL me numër të historisë  13-138/140 
në emër të V.Z konstatohet se i dëmtuari ka pësuar lëndime të përshkruara në këët raport, dhe 
ka qenë i hospitalizuar nga data 27.02.2016 deri më datë 14.03.2016.  
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Nga leximi i deklaratës së të dëmtuarit V.Z të dhënë me datë 29.08.2017,  u konstatua se i njëjti 
fillimin e ngjarjes e kishte përshkruar si në shqyrtimin e tanishëm gjyqësor ashtu që i akuzuari 
sëe bashku me K.D iu kishter ofruar tëk tezga e tyre dhe ishte kategorik që edhe tani i akuzuari 
e kishte goditur me shqelma në shpinë, e gjithashtu kishte deklaruar të mos e ketë parë që i 
akuzuari e ka goditur edhe vëllaun e tij, V.Z..1.  
 
Nga leximi i deklaratës së të dëmtuarit V.Z..1 të dhënë me datë 29.08.2017,  u konstatua se i 
njejti fillimin e ngjarjes e kishte përshkruar si në shqyrtimin e tanishëm gjyqësor ashtu që 
fillimisht ishte K.D  që e kishte goditur vëlllaun e tij, V.Z dhe pasi që ky i fundit kishte rënë në 
tokë, kishte ardhur edhe tani i akuzuari K.B dhe e kishte godiur nëpër pjesë të ndryshme të 
trupit.  Se po ashtu i akuzuari K.Be kishte goditur me një shkelm në shpinë edhe të dëmtuarin 
V.Z..1 përderisa ishte duke e ndihmuar të vëllanë i cili ishte shtrirë në tokë i gjakosur në hundë. 
Në këtë pjesë të deklaratës i dëmtuari ishte ballafaquar me deklaratën e dhënë në prokurori, 
gjatë të cilës kishte theksuar qe i akuzuari K.B përveç me grushta dhe shkelma i kishte goditur 
edhe me një shufër të hekurt. 
 
4.Deklarata mbrojtëse e të akuzuarit 
 
I akuzuari K.B, në shqyrtimin gjyqësor në mes tjerash ka deklaruar, se me datë 
27.02.2017 të ketë qenë në tregun e veturave në Gjilan, dhe mohoi t’i ketë njohur të dëmtuarit 
V... dhe V.Z..1.  Me K.D kishte pasur shoqëri jo të ngushtë ndërsa ka njohuri që ky i fundit në 
ditën kritike ishte rrahur me të dëmtuarit e për pasojë me lëndime kishte përfunduar V.Z, të 
cilit dëshmitari në sallë të gjykimit iu referua si ‘ai djali i ri”, dhe e mohoi të ketë qenë i 
përfshirë në rrahje së bashku me K.D dhe të dëmtuarit.  Tutje, i akuzuari deklaroi që pas këtij 
incidenti, K.D nëpërmjet sms kishte kërkuar nga ai që ta pranoj fajësinë gjë të cilën e kishte 
kundërshtuar.  Tutje, i akuzuari pohoi që babai i tij ishte takuar me të dëmtuarit me qëllim të 
sqarimit me ta ngase nuk kishte qenë i përfshirë ashtu që edhe babai i të dëmtuarve e kishte 
pranuar sqarimin e bërë.   
 
Në pyetjet e prokurores së shtetit, i akuzuari pohoi që një vit para ditës kritike të ketë punuar  si 
shitës ambulator tek firma “E..” SHPK, ndërsa e mohoi faktin se detyrë e tij kishte qenë t’i 
kryej pagesat auto-tregjet.    Me rastin e takimit me K.D ky i fundit kishte kërkuar t’ia gjente 
disa të holla-monedha të imëta, të cilit ia kishte dhënë  2 njëzetëshe dhe 1 dhjetëshe në vlerë të 
përgjithshme prej 50 €. Theksoi se çdo të shtune e ka vizituar auto-tregun ë Gjilan e po ashtu 
edhe auto-tregjet e tjera të Kosovës. Sa i përket rastit, theksoi të mos ketë dëgjuar që K.Dtë jetë 
sharë me të dëmtuarit, ndërsda ngjarjen e ka parë vetëm pasi që ishte filluar për shkak se kishte 
qenë në një distancë prej rreth 20 m larg tyre, ashtu që edhe ky si personat e tjrë kishte 
ndërhyrë për t’i ndarë personat që ishin rrahur. I akuzuari mohoi që t’i ketë goditur të dëmtuarit 
ndërsa theksoi ta ketë larguar K.D nga aty të cilin e kishte dërguar afër trafikës. Tutje, i 
akuzuari nuk kishte njohuri rreth asaj që të dëmtuarit i ishin drejtuar me fjalët ‘kam me ju kallë 
krejt vë’ duke shtuar se nuk konsideron që fjalët ishin drejtuar edhe për të për shkak se nuk 
kishte pasur problem personal me të dëmtuarit. I akuzuari po ashtu theksoi të mos i ketë 
opfruar ndihmë personit të lënduar për shkak se kishin ndërhyrë edhe persona të tjerë të cilin e 
kanë ndihmuar, ndërsa tani me K.D nuk qëndrojnë në raporte të mira për shkak se kishte qenë 
shkaktuar që i akuzuari kishte qëndruar në arrest shtëpiak, ndërsa lidhur me dëshmitarët theksoi 
të mos ketë raporte të këqija me asnjërin nga ta.  
 
5.Rikualifikimi i veprës penale  
 
Dispozitat relevante materiale dhe procedurale  
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Prokuroria Themelore në Gjilan fillimisht ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurve K.D dhe K.B 
për shkak të veprës penale lëndim i rëndë trupor nga neni 189, par. 3 nënpr. 3.1 lidhur me par. 
1 nën par.1.3 lidhur me nenin 31 të KPRK-së 
 
Gjykata ka vlerësuar se pretendimet e prokurorisë në raport me përshkrimin faktik të ngjarjes 
në aktakuzë dhe cilësimin juridik të veprës penale. Të gjitha këto në raport me nenin 360 të 
KPP-së.  
 
Gjykata nuk detyrohet me propozimet e prokurorit të shtetit lidhur me kualifikimin ligjor të 
veprës penale, ashtu që në këtë rast kanë ndryshuar pjesë të caktuara në përshkrimin e gjendjes 
faktike për të pandehurin K.B në raport me veprën penale si dhe dispozitivin e këtij aktgjykimi. 
 
Gjendja faktike e përshkruar në aktakuzë është ndryshuar pas administrimit të të gjithë provave 
në këtë çështje penale të cilat kanë vërtetuar gjendjen e vërtetë faktike të cilës ia ka falur 
besimin kjo gjykatë duke e mar parasysh faktin se i pandehuri K.D është shpallur fajtor dhe 
është dënuar me aktgjykimin e kësaj gjykate për shkak të veprës penale lëndim i rëndë trupor 
nga neni 189 paragrafi 3 nën paragrafi 3.3 lidhur me paragrafin 1, nën paragrafi 1.3 lidhur me 
nenin 31 të KPRK-së.  
 
6.Qëndrimi i Gjykatës lidhur me faktet e lëndës dhe provat e administruara   
 
Nga shtjellimi dhe analizimi i provave veç e veç dhe të gjithave së bashku në kuptim të nenit 8 
dhe 361 të KPPK-ës, Gjykata konstatoi se në veprimet e të akuzuarit nuk manifestohen 
elementet e veprës penale lëndim i rëndë trupor nga neni 189, paragarfi 3 nënparagrafi 3.1 
lidhur me paragrafin 1 nën paragarfin 1.3 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.   
 
Me asnjërën nga provat e propozuara dhe të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk u 
vërtetua pretendimet e akuzës që i akuzuari, në ditën kritike ta ketë ndërmarrë ndonjë veprim 
me qëllim të shkaktimit të lëndimeve trupore të dëmtuarve.  Nga përshkrimi i veprimeve 
inkriminuese të të akuzuarit K.B nuk rezulton se me cilat veprime janë shkaktuar lëndimet 
trupore të dëmtuarëve, pretendimet këto që nuk u mbështeten me prova të qëndrueshme. 
 
Megjithatë, nga provat e administruara gjykata erdhi në përfundim se në vepriemt e të 
akuzuarit manifestohen elementet e një vepre tjetër penale, andaj, duke pasur parasysh se 
gjykata nuk është e lidhur me cilësimin juridik të prokurorit, në bazë të nenit 361 të KPPRK e  
ka bërë ricilësimin e veprës penale ashtu që ka vërtetuar këtë gjendje faktike: se i akuzuari K.B 
e ka kryer vepren penale pjesëmarrja në rrahje nga neni 190 paragrafi 1 të KPRK-ës. 
 
Sipas nenit 190 par. 1 të KRPK “Kushdo që merr pjesë në rrahje, e cila rezulton me vdekje ose 
lëndim të rëndë trupor të personit, për pjesëmarrje në rrahje dënohet me gjobë ose me burgim 
deri në tri (3) vjet”.  
 
Nga deklaratat e dëshmitarëve, u vërtetua se i akuzuari kishte marë pjesë në rrahje e cila ka 
rezultuar me lëndim të rëndë të të dëmtuarit V.Z, ndërsa i dëmtuari V.Z..1 ka përfundur me 
lëndime të lehta trupore. Lidhur me lëndimet e të dëmtuarve, nuk është vërtetuar se shkaktar i 
lëndimeve ka qenë i akuzuari K.B.  
 
Nga provat e adminsitruara, është vërtetuar se veprimet e të akuzuarit kanë qenë në formë të 
goditjeve me shkelma e që me asnjë provë nuk është vërtetuar ase nga këto godijte i ka 
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shkaktuar lëndime të dëmtuarve. Se i akuzuari ka marrë pjesë në rrahje u vërtetua nga deklarata 
e të dëmtuarve të dhënë gjatë hetimeve dhe në shqytimin e kaluar gjyqësor pasi që deklarata e 
dhënë në shqyrtimin actual i ndryshuan për arsye të ndryshme. Në mbështetje të deklaratave të 
të dëmtuarve ishin edhe deklaratat e dëshmitarëve të tjerë të cilët e konfimuar prezencën e të 
akuzuarin K.B në vend të ngjarjes. Po ashtu, me asnjë provë nuk u vëretuar se i akuzuari ka 
ndërhyrë për t’i ndarë të dëmtuarit dhe personin tjetër K.D. Deri te ky konstatim gjykata erdhi 
në bazë të deklaratave të dëshmtarëve – dëmtuarve dhe asaj të K.M, i cili e konfirmon që i 
akuzuari ka qenë prezent aty dhe është larguar. 
 
Gjykata pasi analizoi provat e administruara dhe mbrojtjen e të akuzuarit dhe dëgjimin e 
dëshmitarëve konstatoi se në ditën kritike, me datë 27.02.2016 rreth orës 09:30 minuta në 
Gjilan, tek autotregu Rrufea, për shkak të një mosmarrëveshje të K.D dhe të dëmtuarve të mitur 
V.Zdhe V.Z..1, i akuzuari K.B merr pjesë në rrahjen në mes të lartcekurve e cila rezulton me 
lëndime të rënda trupore për të dëmtuarin e mitur V.Z, ndërsa për të dëmtuarin V.Z..1 në atë 
mënyrë që pasi fillimisht të njëjtit të fillojë përleshjen aty ndërhyn edhe i akuzuari K.Bduke i 
goditur me grushta dhe shkelma dy të dëmtuarit e lartcekur nëpër pjesë të ndryshme të trupit.  
 
Këto fakte janë vërtetuar nga deklarata e të dëmtuarve në cilësi të dëshmitarëve V... dhe V.Z..1, 
ku fillimisht para se të ndodhë mosmarrëveshja fizike i pandehuri K.Bka qenë së bashku me të 
pandehurin K.D dhe dëshmitarin K.M, ku në ndërkohë K.D është larguar nga këta të dy dhe ka 
shkuar tek tani dy të dëmtuarit V... dhe V.Z..1 për t’ia kërkuar  të hollat në emër të hapësirës të 
cilën të njëjtit e kanë shfrytëzuar për shitjen e telefonave mobil tek tregu i autoveturave, ku pë 
një moment i pandehuri K.D ka goditur të dëmtuarin V.Z me një mjet të fortë ashtu që edhe i 
ka shkaktuar lëndime të rënda trupore ndërsa të dëmtuarit V.Z..1 i ka shkaktuar lëndime te 
lehta trupore, sic janë konstatuar në konstatimin e ekspertit mjekësor, ku tani ka ndërhyrë edhe 
i pandehuri K.B ku i njëjti me grushte dhe shkelma i ka goditur të dy të dëmtuarit e lartcekur.  
 
Vepra penale pjesëmarrje në rrahje konsiderohet se është kryer vetëm në ato raste kur 
plotësohet kushti objektiv i ndëshkimit kur në një rrahje shkaktohet vdekja apo lëndimi i rëndë 
trupor i një apo më shumë personave. 
 
Kryes konsiderohen personat që kanë marrë pjesë në rrahje e për të cilët si është konstatuar se 
nuk është kryer vrasje apo lëndim veçanërisht i rëndë trupor, në të kundërtën, nëse kontstaohet 
se ndonjëri nga personat që ka marrë pjesë në rrahje kanë kryer vrasje apo lëndim vecanraisht 
të rëndë trupor do të përgjigjen për këto vepra penale. 
 
Veprimi i kryerjes është pjesëmarrja në rrahje, për tu konsideruar se a ekziston kjo vepër 
penale duhet të marrin pjesë së paku tre persona, nga se nëse rrahja ndodh ndërmjet dy 
personave në këto raste do të dihej se kush është kryes i saj, ashtu që konsiderohet se merr 
pjesë në një rrahje çdo person i cili është i pranishëm në kohën dhe vendin e ndodhjes së 
rrahjes, i cili merr pjesë në mënyrë fizike, agresive ose në ndonjë mënyrë tjetër duke i 
inkurajuar apo duke i shtytur dhe duke e patur parasysh gjendjen faktike të vërtetuar del se i 
akuzuari K.B ka marrë pjesë në mënyrë aktive është kacafytur me tani të dëmtuarit V.... dhe 
V.Z..1 duke dashur t’i dalë në ndihmë të pandehurit K.B pasi që i njëjti kishte filluar rrahjen 
ndërmjet të dëmtuarve të lartcekur, ku në këtë rrahje ka marrë pjesë edhe i pandehuri K.B duke 
i goditur dy të dëmtuarit në pjesë të ndryshme të trupit me grushte dhe shkelma, ku ky fakt 
vërtetohet nga vetë deklarata e të dëmtuarve të dhënë në cilësi të dëshmitarëve si në stacionin 
policor ashtu edhe në shqyrtimet gjyqësore. Dhe nga këto arsye gjykata është e bindur se i 
pandehuri K.B e ka kryer veprën penale pjesëmarrje në rrahje nga neni 190 paragrafi 1 i 
KPRK-së.  
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Para përcaktimit për llojin dhe lartësinë e dënimit, Gjykata i ka vlerësuar të gjitha rrethanat 
lehtësuese dhe rënduese që kanë qenë më ndikim shqiptimin e dënimit në rastin konkret. Si 
rrethanë lehtësuese gjykata e ka marrë për bazë, sjelljen e mirë të pandehurit gjatë shqyrtimeve 
gjyqësorem, mosha e tij, ndërsa si rretahën rënduese gjykata e mori shkallën e përgjegjësisë 
penale të të akuzuarit dhe rrezikshmërinë shoqërore të vepres penale. Për këto arsye, gjykata 
konsideron që edhe me shqiptimin e dënimit më gjobë do të arrihet qëllimi i dënimit për 
parandalimin e kryesit të vepres në kryerjen e veprave të tjera penale si dhe parandalimin e 
personave të tjerë në kryerjen e veprave penale.  
 
Edhe pse gjykata e ka adminsitruar si provë deklaratën e të pandehurit të parë K.D e dhënë 
prokurori, gjykata të njejtën nuk e murrë në konsideratë fare, në kuptim të nenit  126 paragarfi 
1 nën paragarfi 1.3 të KPP-ës.  
 
7.Llogaritje e arrestit shtëpiak 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 akuzuari i lartcekur, ka qëndruar nën 
masën e arrestit shtëpiak edhe atë nga data 27.02.2016 deri më datën 25.03.2016,  dhe gjykata 
ia llogaritë në dënimin me gjobë, në atë mënyrë që çdo 20 € të dënimit me gjobë do të 
barazohen me një ditë të qëndrimit në arrest shtëpiak. 
 
8.Zëvëndësimi i dënimit me gjobë 

Duke u bazuar në nenin 46 paragrafi 3 të KPRK-së nëse i akuzuari refuzon të paguajë dënimin 
me gjobë ose nuk është në gjendje ta paguaj atë 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 
efektiv. 
 
9.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 
 
Në bazë të nenit 453 të KPPRK, i akuzuari u detyrua që ta paguajë paushallin gjyqësor në 
shumë prej 30€, si dhe shumën prej 30€, për kompensimin e viktimave të krimit, në afat prej 15 
ditësh, pasi që ky aktgjykim të marrë formën e prerë, nën kërcënim të përmabrimit të 
dhunshëm. 
 
I dëmtuari V.Z, për realizmin e kërkesës pasurore juridike, udhëzohet në kontest civil në bazë 
të nenit 463 të KPP-ës. 

Nga të lartcekurat, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

 
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

P.nr.445/2017  
Me datë  15.01.2020 
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  Sekretarja juridike,                      Gjyqtari i vetëm gjykues, 
     Igballe Azemi                             Sabedin Mushica 

 
 
 
Këshilla Juridike:  Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e Apelit në 
Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të 
mjaftueshme i paraqitet kësaj Gjykate Themelore. 
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