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Numri i lëndës: 2019:151450 

Datë: 05.08.2019 

Numri i dokumentit:     00444647 

                                P.nr.621/2019  

 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm 

gjykues Rilind Sermaxhaj, me pjesëmarrjen zyrtares ligjore Eronita Llapashtica, në çështjen 

penale kundër të pandehurve O.I. nga .... dhe Y.L. nga .... , për shkak se në bashkëkryerje kanë 

kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1, nënparagrafi 1.4 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-ës, duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan, me 

numër PP.II.nr.1053/2019, të datës 24.07.2019, pas mbajtjes së seancës dëgjimore lidhur me 

pranimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë mori dhe publikisht me datën 02.08.2019, 

shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Të pandehurit : 

 

O.I. , nga babai .... dhe nëna .... , e lindur .... , i lindur me .... , në ....  ku edhe jeton .... ,  i 

martuar, baba i një fëmiu, ka të kryer shkollën e mesme, i punësuar,  i gjendjes së mesme 

ekonomike, i nacionalitetit turk, shtetas i Republikës së Kosovës dhe   

 

Y.L. , nga babai ....  dhe nëna .... , e lindur .... , i lindur me .... , në .... , me vendbanim në ....  

ndërsa me vendqëndrim në shtetin e Zvicrës,  i martuar, baba i dy fëmijëve, ka të kryer 

shkollën e mesme, i punësuar në shtetin e Zvicrës,  i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës dhe Zvicrës, 

 

JANË FAJTOR 

 

Sepse me datë  13.07.2019, rreth orës 03:30 minuta në Gjilan, në rrugën “Abdulla Tahiri”, tek 

objekti .... , të pandehurit në bashkveprim, me dashje i kanë shkaktuar lëndime të lehta trupore 

të dëmtuarit F.SH. , në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje që kanë pasur para dy viteve, 

posa kanë hyrë në lokal dhe kanë parë të dëmtuarin i cili ishte duke ngrënë buk, fillimisht i 

pandehuri O.I. e provokon me fjalë të dëmtuarin duke folur me zë të lartë “a e ke njoft njëfar 
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.... që u kanë polic, so mo”, pastaj është ulur afër tij edhe pse ka pasur vende të lira, e kur i 

dëmtuari del nga furra, së pari i pandehuri O.I.  e godet me grushte në kokë dhe në trup pastaj 

edhe i pandehuri Y.L. e godet me grushte dhe shqelma në kokë dhe trup të dëmtuarin duke e 

rrëzuar në tokë ndërsa i dëmtuari në vetë mbrojtje për ta zbrapsur sulmin e kundërligjshëm dhe 

të atëçastshëm e përdor një sprej ndaj të pandehurve ndërsa si pasojë e goditjeve i dëmtuari 

pëson lëndime të lehta trupore, i cili për shkak të lëndime kërkon ndihmë mjekësore në Spitalin 

e Përgjithshëm në Gjilan. 

 

 -Me çka në bashkëkryerje kanë kryer lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1, 

nënparagrafi 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, 

 

andaj gjykata në bazë të neneve 4,38,39,40,43,69,70,71 dhe 72 të KPRK-ës dhe neneve 233 e 

365 të KPP-ës, të pandehurve iu shqipton: 

 

DËNIM ME GJOBË  
 

Ashtu që të pandehurve O.I. dhe Y.L. iu shqiptohet dënim me gjobë në shumë prej nga 1000 € 

(njëmijë euro) për secilin prej tyre veç e veç, të cilat dënime të pandehurit do ti paguajnë në 

afat prej 15 ditësh pasi që ky aktgykim të merr formën e prerë. 
 

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

dënimet me gjobë do tu zëvëndësohen secilit prej tyre veç e veç në dënim me burgim në atë 

mënyrë që për çdo 20 € (njëzet euro) do tiu llogaritet një ditë burgim. 

 

Në bazë të nenit 79 të KPRK-ës, të pandehurve O.I. dhe Y.L. , koha e kaluar nën masën e 

arrestit shtëpiak dhe atë nga data 13.07.2019 deri më datë 02.08.2019, do tiu llogaritet në 

dënimet me gjobë. 

 

Obligohen të pandehurit që në mënyrë solidare të paguajnë shpenzimet për ekspertizën 

mjekoligjore dhe atë në shumë prej 20 € (njëzet euro) si dhe secili prej tyre veç e veç të 

paguajnë paushallin gjyqësor në shumë prej nga 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. 

 

 

ARSYETIM 

 

1.Rrjedha e çështjes 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm me datë 25.07.2019, ka ngritur 

aktakuzën PP.II.nr.1053/2019, kundër të pandehurve O.I. , nga .... dhe Y.L. nga ....  për shkak 

se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1, 

nënparagrafi 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës ndërsa me datë 31.07.2019 pranë kësaj 

gjykate janë dorëzuar edhe Marrëveshjet mbi Pranimin e Fajësisë me numra 

PP.II.nr.1053/2019, të datës 29.07.2019, të arritura mes Prokurorisë Themelore në Gjilan në 

njërën anë dhe të pandehurit O.I. me mbrojtësin e tij avokatin .... si dhe të pandehuri Y.L. me 

mbrojtësin e tij avokatin .... , në anën tjetër, sipas të cilave marrëveshje kësaj gjykate i është 

rekomanduar që të pandehurit për shkak të veprës penale e cila iu vihet në barrë, ti shpallë 

fajtorë dhe të njejtëve tiu shqiptojë dënim dënim me gjobë në shumë prej nga 1000 € (njëmijë 

euro) për secilin prej tyre veç e veç. 
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2. E drejta për të përcjellur gjykimin në gjuhën që i akuzuari e kupton. 

 

Duke pasur parasysh se në bazë të nenit 14 paragrafi 2 të KPP-ës personit që merr pjesë në 

procedurë penale e i cili nuk e flet gjuhën në të cilën zhvillohet procedura, ka të drejtë të flasë 

gjuhën e vet dhe të jetë i informuar nëpërmjet përkthimit pa pagesë me faktet, provat dhe 

procedurën dhe se përkthimi sigurohet përmes një përkthyesi të pavarur ndërsa sipas paragrafit 

3 të po të njejtit nen sipas të cilit “Personi nga paragrafi 2 i këtij neni njoftohet për të drejtën e 

tij në përkthim. Ai mund të heqë dorë nga kjo e drejtë nëse e di gjuhën në të cilën zhvillohet 

procedura gjyqësore. Njoftimi për këtë të drejtë dhe deklarata e pjesëmarrësit shënohet në 

procesverbal”, me çrast duke pasur parasysh se i pandehuri O.I. në seancën dëgjimore lidhur 

me pranimin e marrëveshjeve mbi pranimin e fajësisë ka deklaruar se është i nacionalitetit turk, 

gjykata duke vepruar sipas dispozitës së lartcekur, e ka pyetur të pandehurin O.I. se a e kupton 

gjuhën shqipe dhe a ka nevojë për përkthyes  të gjuhës turke, i njejti ka deklaruar se e zotëron 

mirë gjuhën shqipe në të gjitha aspektet si në shkrim, lexim dhe në të folur dhe se nuk ka 

nevojë për përkthyes të gjuhës turke, konstatim ky i cili është shënuar edhe në procesverbalin e 

seancën dëgjimore lidhur me pranimin e marrëveshje mbi pranimin e fajësisë të datës 

02.08.2019 andaj duke pasur parasysh të lartcekurat gjykata konsideron se e drejta për ta 

përcjellur gjykimin në gjuhën që i pandehuri e kupton në këtë çështje penalo juridike dhe në 

raport me të pandehurin O.I. është përmbushur në tërësi nga ana e gjykatës. 

 

3.Vlerësimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 

 

Me datë 02.08.2019, pranë kësaj gjykate është mbajtur seanca e shqyrtimi fillestar, në të cilin 

ishin prezent prokurori i shtetit Halim Borovci, i pandehuri O.I. me mbrojtësin e tij avokatin .... 

, i pandehuri Y.L.  me mbrojtësin e tij me autorizim avokatin ....  si dhe i dëmtuari F.SH. , ku 

pas dëgjimit të palëve lidhur me marrëveshjet gjykata në bazë të nenit 233 paragrafi 21 të KPP-

ës ka marrë aktvendim me të cilin ka pranuar marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë  me numra 

PP.II.nr.1053/2019, ngase ka konstatuar se janë plotsuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të 

tillë si në kuptim të nenit 233 paragrafi 18 të KPP-ës. Në këtë aspekt gjykata ka konstatuar se 

marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë të arritura mes Prokurorisë Themelore në Gjilan si dhe të 

pandehurve të lartcekur me mbrojtësi e tyre, i përmbushin të gjitha kushtet ligjore, të njejtat 

janë arritur në bazë të nenit 233 të KPP-ës, po ashtu gjykata ka konstatuar faktin se pranimi i 

fajësisë është bërë vullnetarisht pas konsultime të mjaftueshme me mbrojtësen e tyre, se 

pranimi i fajësisë mbështet në faktet dhe prova materiale e 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. 

 

4.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Duke u bazuar në të lartcekurat gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: se të pandehurit O.I.  nga 

.... dhe Y.L.  nga .... , në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 

185 paragrafi 1, nënparagrafi 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, në kohën, në vendin dhe 

mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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5.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit ka vlerësuar se secilit prej të pandehurve duhet tiu 

shqiptohet dënim me gjobë në shumë prej nga 1000 € për secilin prej tyre veç e veç, ngase 

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

dënim do të jetë i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe përgjegjësinë penale të 

kryesve, 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 69,70,71 dhe 72 të KPRK-së, 

ashtu që rrethanë posaçërishtë lehtësuese për të dy të pandehurit ka marrë faktin se të njejtit 

kanë arritur marrëveshje mbi pranimin e fajësisë në një fazë të hershme të procedurës penale, 

se të njejtit e kanë pranuar fajësinë për veprën e cila iu vihet në barrë, fakt ky i cili vërtetohet 

edhe nga deklaratat mbi pranimin e fajësisë të cilat iu janë bashkangjitur marrëveshjeve të 

lartcekura, të njejtit janë penduar dhe kanë shfaqur keqardhje për veprimet e tyre njëkohësisht 

të njejtit i kanë kërkuar falje të dëmtuari F.SH. , gjykata mori parasysh edhe faktin se të njejtit 

kanë premtuar që në të ardhmen nuk do të përsërisin vepra të tilla e as vepra të tjera penale, me 

rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata mori parasysh edhe  gjendjen 

financiare të të pandehurve ku sipas shkresave të lëndës por edhe vet deklarimeve të tyre të 

njejtit janë të gjendjes së mesme ekonomike ku i pandehuri O.I.  është i punësuar ndërsa i 

pandehuri Y.L.  poashtu është i punësuar dhe atë në botën e jashtme çka nënkupton se ma 

caktimin e dënimeve si në dispozitiv të këtij aktgjykimi të pandehurve nuk iu cënohet 

mirëqenia e tyre por as e familjeve të tyre ndërsa si rrethanë rënduese gjykata mori motivet e 

kryerjes së veprës penale nga shkresat e lëndës si dhe vet deklarat e të pandehurve të dhëna në 

prokurori dhe polici del se motivi i kryerjes së kësaj vepre penale ka qenë mosmarrëveshja që 

të njejtit e kanë pasur për rreth 2 vite më parë me të dëmtuarin po ashtu si rrethanë rënduese 

gjykata mori faktin se nga veprimet e të pandehurve, të dëmtuarit i është cënuar integriteti 

trupor përkatësisht të njejtit i janë shkaktuar lëndime të lehta trupore të përshkruara si në 

ekspertizën mjekoligjore të datës 24.07.2019 andaj duke u bazuar në të lartcekurat gjykata 

konsideron me dënimet e shqiptuara ndaj të pandehurve të lartcekur duke i marrë parasysh 

rrethanat e përmendura mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit nga neni 38 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 veprën penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

6. Vendimi lidhur më kërkesën pasurore juridike 

 

Sa i përket kërkesës pasurore juridike, i dëmtuari F.SH. , në seancën dëgjimore lidhur me 

pranimin e marrëveshjeve mbi pranimin e fajësisë të mbajtur pranë kësaj gjykate me datë 

02.08.2019, ka deklaruar se nuk i bashkangjitet ndjekjes penale ndaj të pandehurve si dhe nuk 

ushtron kërkesë pasurore juridike andaj edhe mbi këtë bazë gjykata nuk vendosi lidhur me 

kërkesën pasurore juridike.  

 

7.Llogaritja e paraburgimit në dënimin e shqiptuar 
 

Duke pasur parasysh se të pandehurit O.I.  dhe Y.L.  kanë qëndruar nën masën e arrestit 

shtëpiak nga data 13.07.2019 deri me datë 02.08.2019, gjykata në kuptim të nenit 79 të KPRK-

ës,  kohën e kaluar nën masën e arrestit shtëpiak do tua llogarit në dënimin e shqiptuar me 

gjobë secilit prej tyre. 
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8.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

 

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

gjykata duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-ës, ka vendosur që të pandehurit  ri 

obligojë që në mënyrë solidare të paguajnë shpenzimet për ekspertizën mjekoligjore dhe atë në 

shumë prej 20 € (njëzet euro) si dhe secili prej tyre veç e veç të paguajnë paushallin gjyqësor 

në shumë prej nga 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. 

 

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

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr. 621/2019, me datë  02.08.2019 

 

 

Zyrtarja Ligjore                                 Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Eronita Llapashtica                                 Rilind Sermaxhaj 

 

 

 

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

në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njejtit. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme i paraqitet kësaj gjykate. 


