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P.nr.589/17 

 

 NË EMËR TË POPULLIT 

 

         GJYKATA THEMELORE NË GJILAN,  Departamenti i Përgjithshëm, përmes 

gjykatëses së vetme gjykuese, Luljete Shabani, me praktikanten e kësaj Gjykate, Albana 

Islami, në lëndën penale kundër të akuzuarve, E. M nga Gj të cilin me autorizim e përfaqëson 

av.A. S, Sh. M nga Gj të cilin me autorizim e përfaqëson av.M. M dhe Z. M nga Gji të cilin 

me autorizim e përfaqëson av.H. L, për shkak se në bashkëveprim kanë kryer veprën penale, 

Lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par. 1, nënpar. 1.4 lidhur me par. 31 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm, PP.II 

nr.874/2017, e datës 08.06.2017, e sipas marrëveshjes për pranimin e fajsisë të datës 

20.06.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor publik, më datë 22.06.2017, mori dhe në 

prezencë të palëve shpalli, ndërsa, më datë 06.07.2017 përpiloi këtë:  

 

 

                                                         A K T GJ Y K I M 

 

            I akuzuari E. M, nga babai Z dhe nëna T, e lindur M, i lindur më datë..., në Gj, ku 

edhe jeton në..., i martuar, baba i një fëmiu, menaxher në firmën “...”, ka të kryer Fakultetin 

e Informatikës, i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i 

pa dënuar më parë dhe nuk zhvillohet procedurë tjetër penale ndaj tij. 

                                            

           I akuzuari Sh. M, nga babai Z dhe nëna T, e lindur M, i lindur më datë, në Gjilan, ku 

edhe jeton në, i pa martuar, farmacist i barnatores “...”, ka të kryer Fakultetin e Farmacisë, 

i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i pa dënuar më 

parë dhe nuk zhvillohet procedurë tjetër penale ndaj tij. 

 

           I akuzuari Z. M, nga babai Sh dhe nëna H, e lindur I, i lindur më .datë..., në fshatin 

Zhegër, jeton në Gjilan, në, i martuar, baba i tre fëmijëve, menaxher në firmën “ka të kryer 

Fakultetin Juridik, i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

i pa dënuar më parë dhe nuk zhvillohet procedurë tjetër penale ndaj tij, 

 

 

                                                      J A N Ë   F A J T O R Ë 

         

     Sepse, më datë..., rreth orës 11:00, në Gjilan, në rrugën “..”, në lokalin “i”, të 

pandehurit i shkaktojnë lëndime trupore të dëmtuarve G.D.dhe A. Sh në atë mënyrë që deri 

sa i pandehuri E., ditë më parë kishte bërë një porosi për një kornizë xhami tek i dëmtuari 

Gazmend, në shenjë pakënaqsie se kinse i dëmtuari nuk e kishte kryer punën ashtu siç ka 

kërkuar i pandehuri E., fillon mosmarrëveshja verbale mes tyre, më pastaj i pandehuri Erand 

shkon në shtëpi i merr të pandehurit Shaban dhe Z. M, shkojnë tek lokali i të dëmtuarit dhe 

në momentin që hynë brenda i pandehuri Shaban, fillimisht e godet të dëmtuarin A, e pastaj 

të gjithë të pandehurit e godasin të dëmtuarin G me grushta dhe shqelma nëpër të gjitha 

pjesët e trupit, derisa edhe e shtyjnë nga dera e lokalit dhe e rrëzojnë për toke, duke e goditur 

edhe më tej, me ç’rast të dëmtuarve G Ddhe A. Shi’u shkaktojnë lëndime trupore, të cilët për 

shkak të lëndimeve të pësuara detyrohen të kërkojnë ndihmë mjekësore në Emergjencën e 

Spitalit Regjional në Gjilan, sipas raporteve mjeksore me nr.10878 dhe nr.10873, të lëshuara 

më datë 26.05.2017, nga Emergjenca e Spitalit Regjional në Gj, 
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         - me çka, në bashkëveprim kanë kryer veprën penale, Lëndimi i lehtë trupor nga neni 

188 par. 1, nënpar. 1.4 lidhur me par. 31 të KPRK-së, andaj, Gjykata, bazuar në dispozitat 

e neneve  7,17,21,51,73,114,të KPRK-së, dhe nenit 365, 453 dhe 463 të KPPRK-së,  

                                                      

                                                          

I  GJYKON 
 

         1. Të akuzuarin, E. M, me Dënim Burgu,  në kohëzgjatje prej 120 (njëqindë e njëzetë) 

ditësh, duke llogaritur edhe kohën e kaluar në arrest shtëpiak nga data  26.05.2017 deri më 

datë 22.06.2017, ashtu që, në mbështetje të nenit 47 të KPRK-së, me pëlqimin e të akuzuarit 

dhe mbrojtësit të tij, av. A. S, dënimi i  shqiptuar me burg, do t’i zëvendësohet në Dënim 

Gjobe,  në shumë prej 1000 (njëmijë) €, të cilin dënim i akuzuari është i obliguar t’a paguajë 

pasi që aktgjykimi të bëhet i plotëfuqishëm, në të kundërtën i pandehuri do ta vuajë dënimin 

me burg të cekur si më lartë. 

 

        2. Të akuzuarin, Sh. M me Dënim Gjobe, në shumë prej 400 (katërqindë) €, të cilin 

dënim i akuzuari është i obliguar t’a paguajë pasi që ta pranojë aktgjykimin në formë të 

shkruar, në të kundërtën dënimi me gjobë do t’i zëvendësohet me dënim burgu, duke 

llogaritur 20 € për një ditë burg. 

 

         3. Të akuzuarin, Z. M, me Dënim Gjobe, në shumë prej 500 (pesëqindë) €, të cilin 

dënim i akuzuari është i obliguar t’a paguajë pasi që ta pranojë aktgjykimin në formë të 

shkruar, në të kundërtën dënimi me gjobë do t’i zëvendësohet me dënim burgu, duke 

llogaritur 20 € për një ditë burg. 

 

               Të dëmtuarit, G.D dhe A. Sh udhëzohen në kontest juridiko-civil për realizimin e 

kërkesave pasurore juridike.  

 

               Obligohen të akuzuarit që ti paguajnë shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin 

gjyqësor në lartësi prej 30 (tridhjetë) €, secili veç e veç, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh 

nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi. 

 

             Obligohen të akuzuarit që në bazë të Ligjit për kompensimin e viktimave neni 39 par.3 

nën par. 3.1, të paguajnë secili veq e veq taksën në shumën prej 30 Euro. 

  

                                                              

                                                               A r s y e t i m 

     

          Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, ka paraqitur aktakuzën 

PP.II nr.874/2017, të datës 08.06.2017, kundër të akuzuarve E. M, Sh. M dhe Z. M, për 

veprën penale, Lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par. 1, nënpar. 1.4 lidhur me par. 31 të 

KPRK-së, dhe ka kërkuar që të akuzuarit të shpallen fajtor dhe të dënohen me dënim meritor 

sipas ligjit. 

 

            Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, përmes prokurores së 

shtetit Bahtie Ademi, më datë 20.06.2017 kanë arritur marrëveshje mbi pranimin e fajësisë 

me tre të pandehurit dhe mbrojtësit e tyre.  
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          Prokurorja e shtetit, në seancën e shqyrtimit gjyqësor, lidhur me marrëveshjen mbi 

pranimin e fajësisë, të mbajtur më datë 22.06.2017, deklaroi se për një gjë të tillë kanë pasur 

autorizim edhe nga Kryeprokurori dhe këtë marrëveshje mbi pranimin e fajësisë, prokuroria, 

e ka negoicuar duke zbatuar në përpikëri dispozitat ligjore me të cilat është e rregulluar 

çështja e arritjes së marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, të pandehurit së bashku me 

mbrojtësit e tyre kanë qenë prezentë, në gjendje të mirë shëndetësore, i kanë kuptuar të 

drejtat dhe obligimet e marrëveshjes, si dhe pasojat dhe benefitet të cilat rrjedhin nga kjo 

marrëveshje. Andaj, kërkojmë nga gjykata që ta pranojë marrëveshjen me nr. 

PP.II.nr.874/2017, e datës 20.06.2017. 

 

         1. Mbrojtësi i të pandehurit Erand, av. A, S, deklaroi se kërkesën për arritje të 

marrëveshjes e kanë paraqitur pas konsultimeve të mjaftueshme me të mbrojturin e tij, andaj, 

mbetet në tërësi pranë kësaj marrëveshje dhe kërkon nga gjykata që ta pranojë atë në tërësi, 

pasi që edhe i mbrojturi i tij është pajtuar me një dënim të tillë. 

 

            I akuzuari, E. M, deklaroi se e mbështet në tërësi deklaratën e mbrojtësit të tij, pasi 

që këtë marrëveshje e kanë arritur pas konsultimeve të mjaftueshme dhe pas njoftimit lidhur 

me pasojat dhe benefitet e kësaj marrëveshje, duke u zotuar se në të ardhmen do të jetë më i 

kujdesshëm që të mos bie ndesh me ligjin. 

 

         2. Mbrojtësi i të pandehurit Shaban, av. M. M, deklaroi se kërkesën për arritje të 

marrëveshjes e kanë paraqitur pas konsultimeve të mjaftueshme me të mbrojturin e tij, andaj, 

mbetet në tërësi pranë kësaj marrëveshje dhe kërkon nga gjykata që ta pranojë atë në tërësi, 

pasi që edhe i mbrojturi i tij është pajtuar me një dënim të tillë. 

 

              I akuzuari, Shaban Maloku, deklaroi se e mbështet në tërësi deklaratën e mbrojtësit 

të tij, pasi që këtë marrëveshje e kanë arritur pas konsultimeve të mjaftueshme dhe pas 

njoftimit lidhur me pasojat dhe benefitet e kësaj marrëveshje, duke u zotuar se në të ardhmen 

do të jetë më i kujdesshëm që të mos bie ndesh me ligjin. 

 

         3. Mbrojtësi i të pandehurit Z., av. H.L, deklaroi se kërkesën për arritje të marrëveshjes 

e kanë paraqitur pas konsultimeve të mjaftueshme me të mbrojturin e tij, andaj, mbetet në 

tërësi pranë kësaj marrëveshje dhe kërkon nga gjykata që ta pranojë atë në tërësi, pasi që 

edhe i mbrojturi i tij është pajtuar me një dënim të tillë. 

 

             I akuzuari, Z. M, deklaroi se e mbështet në tërësi deklaratën e mbrojtësit të tij, pasi 

që këtë marrëveshje e kanë arritur pas konsultimeve të mjaftueshme dhe pas njoftimit lidhur 

me pasojat dhe benefitet e kësaj marrëveshje, duke u zotuar se në të ardhmen do të jetë më i 

kujdesshëm që të mos bie ndesh me ligjin. 

 

 

           Gjykata në seancën e shqyrtimit gjyqësor lidhur me marrëveshjen mbi pranimin e 

fajësisë, mori aktvendim me të cilin e pranoi marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, dhe i 

njoftoi palët se pasi që marrëveshja mbi pranimin e fajësisë është arritur me vetëdije të plotë 

dhe vullnet të lirë, nuk i’u lejohet të pandehurve dhe mbrojtësve të tyre, e as prokurores së 

shtetit që të tërhiqen nga kjo marrëveshje mbi pranimin e fajësisë pasi që janë përmbushur të 

gjitha kushtet ligjore të parapara në nenin 233 par. 18 të KPRK-së. 
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          Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, Gjykata pati parasysh rrethanat e 

parapara me nenin 73 të KPRK-së, dhe si rrethanë lehtësuese gjeti se të akuzuarit patën 

sjellje korrekte në Gjykatë, janë penduar për veprën në fjalë, ndërsa, si rrethanë rënduese, 

mori parasysh dëmin e shkaktuar të dëmtuarve si dhe rrezikshmërinë e veprës penale, me 

bindje se një dënim i tillë është në përpuethshmëri  me shkallën e përgjegjësisë penale të të 

akuzuarve dhe rrezikshmërinë shoqërore të veprës, duke qenë e bindur se edhe me një dënim 

të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit si në kuptim të nenit  41 të KPRK-së.  

          

      Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është i bazuar në nenin 453 të KPPRK -së.                           

           

                    Nga të cekurat më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

                 GJYKATA  THEMELORE  NË  GJILAN 

       DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

                      P.nr. 589/2017,  më datë 06.07.2017 

 

 

 

  Praktikantja                                                                              Gjykatësja e vetme gjykuese  

Albana Islami                                                                                            Luljete Shabani 

              

          

 

     KËSHILLA JURIDIKE: Palët kanë hequr dorë nga ankesa kundër këtij aktgjykimi.  


