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Numri i lëndës: 2018:058158 

Datë: 15.10.2018 

Numri i dokumentit:     00145642 

 

P.nr. 853/18 
   NË EMËR TË POPULLIT 

 

          GJYKATA THEMELORE NË GJILAN,  Departamenti i Përgjithshëm, përmes 

gjykatëses së vetme gjykuese, Luljete Shabani, me sekretaren juridike Rafete Syla, në lëndën 

penale ndaj të akuzuarve E.M., të cilin me autorizim e mbron avokati Y.H., B.M., të cilin me 

autorizim e mbron avokati A.Xh., për shkak të veprës penale lëndimi I rëndë trupor, nga neni 

189 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së dhe A.M., të cilin me autorizim  e mbron avokati I.Sh., 

për veprën penale shkaktimi I rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par.1 i KPRK-së, sipas 

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

nr.1423/2018, e datës 25.09.2018, e sipas marrëveshjes për pranimin e fajësisë, të datës 

25.09.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar e publik, më datën 28.09.2018, mori dhe në 

prezencë të palëve shpalli, ndërsa më datë 11.10.2018, përpiloi këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 
 

                          1.  I akuzuari  E.M., nga  babai E. dhe nëna R., e lindur H., i lindur më ... në 

Gjilan , ku edhe jeton në rrugën “ ... ” nr. ..., i martuar – baba i një fëmije, punëtor, ka të kryer 

shkollën e mesme, me numër personal ..., me gjendje të mesme ekonomike, Shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, i  pa dënuar më parë dhe nuk udhëhiqet procedurë tjetër penale  

 

          2.  I akuzuari B.M. , nga i ati H. dhe e ëma F., e lindur M., i lindur më ...,  në 

Zvicër, ku edhe jeton, i pa martuar, punëtor në Zvicër, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së 

mesme ekonomike, me nr. personal ... Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovë, i  pa dënuar më 

parë dhe nuk udhëhiqet procedurë tjetër penale  

 

        3. I akuzuari A.M., nga i ati M. dhe e ëma N., e lindur H., i lindur më ..., në Gjilan, 

me vendbanim ne ..., i martuar, baba i dy fëmijeve, student, absolvent ne fakultetin juridik, 

pronar i nje biznesi privat, i gjendjes së mesme ekonomike, me nr. personal ..., Shqiptar, shtetas 

i Republikës së Kosovës, i  pa dënuar më parë dhe nuk udhëhiqet procedurë tjetër penale 
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                                   J A N Ë   F A J T O R Ë 

 

Sepse 

 

I 

 

Të akuzuarit E.M. dhe B.M. 

 

Më datë 07.09.2018  rreth orës 18:25, në rrugën qarkore të Gjilanit, saktësisht në udhëkryqin 

mes rrugës qarkore me rrugën Ramiz Cërnica afër “Oazës”, i akuzuari derisa drejtonte 

veturën e tij BMW me tabela të regjistrimit ..., ka konsideruar se është rrezikuar në 

komunikacion nga A.M., i cili drejtonte automjetin e tij Hunday me tabela te regjistrimit ... dhe 

pasi kanë lëvizur rreth 1 km, deri afër “Art Dekorit” ishin dalë dhe të akuzuarit  fillojnë ta 

godasin me grushte në të gjitha pjesët e trupit derisa ndërhyjnë disa qytetarë të rastit, të cilët i 

ndajnë 

 

-me cka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 

paragrafi 1 nën paragrafi 1.4, lidhur me nenin 31 të KPPRK-së 

 

II 

 

I akuzuari  A.M. 

 

Në datën, kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitivin I të aktakuzës, pas 

ndërprerjes së sulmit të dy të akuzuarve të parë ndaj këtij të akuzuari, të njëjtit me automjetin e 

tyre kanë vazhduar rrugës qarkore në drejtim të Prishtinës dhe pas tyre shkon edhe i akuzuari 

A., dhe saktësisisht para restorantit “ ... ” i akuzuari me veturën e tij qëllimisht e godet veturën 

e E., duke i shkaktuar dëme në pjesën e majtë të veturës, duke e dëmtuar edhe veturën e tij në 

anën e djathtë, në pjesën e përparme, dhe pasi ndalën automjetet, i akuzuari del nga vetura 

dhe shkon në drejtim të veturës së E., të cilët kanë dalë nga vetura së bashku me B. dhe në atë 

rast i akuzuari  fillon ta godasë E. me grushte, ku ndërhyn edhe B. dhe për ta ndërprerë 

konfrontimin fizik midis të njëjtëve, ndërhyjnë disa kalimtarë të rastit 

 

-Me cka ka kryer veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365, 

paragrafi 1 i KPRK-së  

 

andaj,  

 

 

Gjykata, bazuar në dispozitat e neneve  7,17,21,45,46, 47,73,114,të KPRK-ës, dhe neneve 

233, 365, 453 dhe 463  të KPPRK-së, 

 

 

       E  GJ Y K O N                         
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 I.  Të akuzuarin E.M. me dënim me burg në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, duke iu 

llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej 07.09.2018 deri më 28.09.2018 dhe pjesa 

tjetër e dënimit me burg, me pëlqimin e të akuzuarit, i zëvendësohet me dënim me gjobë, ashtu 

që të njëjtit i shqiptohet dënim me gjobë në shumë prej 1000 (njëmijë) euro, të cilin dënim i 

akuzuari duhet ta paguajë në kohëzgjatje prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, në 

të kundërtën dënimi me burg do të ekzekutohet. 

 

II. Të akuzuarin B.M. me dënim me burg në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, duke iu 

llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej 07.09.2018 deri më 28.09.2018 dhe pjesa 

tjetër e dënimit me burg, me pëlqimin e të akuzuarit, i zëvendësohet me dënim me gjobë, ashtu 

që të njëjtit i shqiptohet dënim me gjobë në shumë prej 1000 (njëmijë) euro, të cilin dënim i 

akuzuari duhet ta paguajë në kohëzgjatje prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit,  në 

të kundërtën dënimi me burg do të ekzekutohet. 

 

            III. Të akuzuarin A.M. me dënim me burg në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, duke iu 

llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej 07.09.2018 deri më 28.09.2018 dhe pjesa 

tjetër e dënimit me burg, me pëlqimin e të akuzuarit, i zëvendësohet me dënim me gjobë, ashtu 

që të njëjtit i shqiptohet dënim me gjobë në shumë prej 1000 (njëmijë) euro, të cilin dënim i 

akuzuari duhet ta paguajë në kohëzgjatje prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit,  në 

të kundërtën dënimi me burg do të ekzekutohet. 

 

  

             IV. Ne pajtim me nenin 39, paragrafi 3, nënparagrafi 3.1,  të Ligjit për kompensimin e 

viktimave të  krimit, obligohen të akuzuarit që të paguajnë taksën prej 30 (tridhjetë) Euro, secili 

veç e veç. 

 

V. Obligohen të akuzuarit që të paguajnë shpenzimet e procedurës penale dhe 

paushallin gjyqësor në lartësi prej 15 (pesëmbëdhjetë) €, secili veç e veç, të gjitha këto në afat 

prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

       

                  VI. Për realizimin e kërkesës pasurore juridike të dëmtuarit E.M., B.M. dhe A.M. 

udhëzohen ne kontest civil,. 

 

                                                                                                                              

 

A r s y e t i m 

     

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

PP.II nr.1423/2018, e datës 25.09.2018, kundër të akuzuarve E.M. e B.M., për shkak të veprës 

penale lëndimi I rëndë trupor, nga neni 189 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së dhe A.M., për 

veprën penale shkaktimi I rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par.1 i KPRK-së dhe ka kërkuar 

që të akuzuarit të shpallen fajtor dhe të dënohen me dënim meritor sipas ligjit. 

 

           Prokurori i shtetit Ismet Ukshini deklaroi se të akuzuarit E.M., B.M. dhe A.M., me 

avokatët e tyre, pas ngritjes së aktakuzës i kanë dorëzuar PSH-së propozim per negocimin e 

marrëveshjes për pranimin e  fajësisë,dhe pas kësaj, me autorizim të kryeprokurorit të  PSH, në 

pajtim ne nenin 283 të KPPRK-së, në zyrën e PSH kemi negociuar dhe kemi arritur këtë 

marveshje, me ç’rast të akzuuarit kanë qenë prezentë së bashku me avokatët  e tyre,  kanë qenë 
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në gjendje të mirë shëndetësore, i kanë kuptuar të drejtat dhe obligimet e marrëveshjes dhe 

pasojat dhe benefitet të cilat pasojnë me këtë marrëveshje. Ai shtoi se me rastin e rekomandimit 

të llojit dhe të lartësisë së dënimit, konsideron se janë marrë parasysh të gjitha rrethanat në të 

cilat është kryer vepra penale dhe kërkoi  nga gjykata që kjo  marrëveshje, si e tillë, të aprovohet 

 

Mbrojtësi i të pandehurit E.M., Avokati Y.H. deklaroi se është  e vërtetë se më 25.09.2018 

është paraqitur kërkesë për negocimin e marrëveshjes pranë PSH-së, gjithmonë pas 

konsultimeve të mjaftueshme me të mbrojturin e tij, me ç’rast edhe është arritur marrëveshja e 

tillë, ku i mbrojturi i tij është pajtuar me dënimin  e rekomanduar nga ana e PSH dhe kërkoi që 

marrëveshja të aprovohet si e tillë. 

    

 

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

marrëveshja mbi pranimin e fajësisë është arritur  gjithnjë duke u konsultuar me të njëjtin, shtoi 

se prokurori i shtetit si dhe mbrojtësi i tij e kanë njoftuar me pasojat dhe benefitet e pranimin të 

fajësisë, dhe u zotua se në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm që të mos bie ndesh me ligjin. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit B.M., avokati A.Xh., deklaroi se është e vërtetë se më 

25.09.2018 është paraqitur kërkesë për negocimin për marrëveshjen pranë PSH-së, gjithmonë 

pas konsultimeve të mjaftueshme me të mbrojturin e tij, me ç’rast edhe është arritur marrëveshja 

e tillë, ku i mbrojturi i tij, është pajtuar me dënimin  e rekomanduar nga ana e PSH dhe kërkoi 

që marrëveshja të aprovohet si e tillë. 

    

I pandehuri  B.M. deklaroi se e mbështet në tërësi deklaratën e mbrojtësit të tij, pasi që 

marrëveshja mbi pranimin e fajësisë, është arritur  gjithnjë duke u konsultuar me të njëjtin, shtoi 

se prokurori i shtetit si dhe mbrojtësi i tij e kanë njoftuar me pasojat dhe benefitet e pranimit të 

fajsisë, dhe u zotua se në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm që të mos bie ndesh me ligjin. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit A.M., avokati I.Sh., deklaroi se është  e vërtetë se më 25.09.2018 

është paraqitur kërkesë për negocimin e marrëveshjes pranë PSH-së, gjithmonë pas 

konsultimeve të mjaftueshme me të mbrojturin e tij, me ç’rast edhe është arritur marreveshja e 

tillë, ku i mbrojturi i tij, është pajtuar me dënimin  e rekomanduar nga ana e PSH dhe kërkoi që 

marrëvëshja të aprovohet si e tillë. 

    

I pandehuri A.M. deklaroi se e mbështet në tërësi deklaratën e mbrojtësit të tij, pasi që 

marveshja mbi pranimin e fajsisë, është arritur  gjithnjë duke u konsultuar me të njëjtin, shtoi se 

prokurori i shtetit si dhe mbrojtësi i tij e kanë njoftuar me pasojat dhe benefitet e pranimit të 

fajsisë dhe  u zotua 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 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 u 

lejohet të pandehurve dhe mbrojtësve të tyre, e as prokurorit 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 paragrafi 18 i KPRK-së. 

         

           

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

 



 Numri i lëndës: 2018:058158 
 Datë: 15.10.2018 
 Numri i dokumentit: 00145642 
 

5 (5)  

   
2
0
1
8
:0
5
8
1
5
9

 

Vendimi për taksën për kompenzimin e viktimave është i bazuar në nenin 39 paragrafi 3 

nenparagrafi 3.1 te Ligjit per kompensimin e viktimave te krimit 

                               

                   

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

 

 

 

                                                          GJYKATA  THEMELORE  NË  GJILAN 

                                 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

                                     P.nr. 853/2018, më datë 11.10.2018 

 

 

 

   Sekretarja Juridike                                                                    Gjykatësja e vetme gjykuese  

   Rafete Syla                                                                                        Luljete Shabani 

 

 

              

         KËSHILLA JURIDIKE: Palët kanë hequr dorë nga ankesa kundër këtij 

aktgjykimi. 


