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 GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, DEGA NË NOVOBËRDË - 

Departamenti i përgjithshëm, përmes gjyqtarit Hasan Sadiku, me procesmbajtsen 

Fjolla Huruglica  në lëndën penale kundër të akuzuarit M. R. B. nga fshati M. I U., 

Komuna e N., për shkak të veprës penale, Lëndim i lehtë trupor  , nga neni 188 

paragrafi 3 nënoparagrafi 3.2 lidhur me nënparagrafin 2 dhe 1 nënparagrafi 1.4 

të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë  Themelore në Gjilan, PP.II. nr. 

1265/2016, të datës 27.07.2016, të cilën e përfaqësonte Prokurori i Shtetit, 

Rozelida Hasani, pas mbajtes së seancës së shqyrtimit fillestar gjyqësor dhe 

publik, më 05.12.2016, mori dhe publikisht shpalli këtë:  

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

  I akuzuari M. B., pa pseudonim dhe emër të rrejshëm, nga i ati R.,dhe e 

ëma R., mbiemri i vajzërisë T., i lindur më .... në P., me vendbanim në Fshatin M. i 

U., Komuna e N.,i martuar, prind i tre fëmijeve, Shqipëtar, Shtetas i Republikës së 

Kosovës, i gjendjes së varfër ekonomike – shfrytësues i ndihmës sociale, i pa 

gjykuar dhe nuk zhvillohet procedur tjetër penale ndaj tijë.  

 

Ë sh t ë   f a j t o rë 

              Sepse: 

 

Më dt . 10.07.2016 ,rreth orës 11:00 min, në fshatin M. i U., Komuna e N., 

për shkak të mosmarrveshjeve të mëhershme mes veti, i pandehuri M. B., me 

dashje i ka shkaktuar lëndime trupore bashkëshortes së tij- të dëmtuarës B.S., në 

atë mënyrë që fillimisht kanë konflikt verbal e më pasë i njejti e sulmon të 

dëmtuarën Bukurije Selamani duke e goditur me grushta në kokë e më pas me një 

zorrë të ujit, si mjet i përshtatshëm për shkaktimin e lëndimeve të rënda 

trupore,nëpër pjesë të ndryshme të trupit, meqërast i pandehuri me veprimet e tij të 

dëmtuarës i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore, e cila për shkak të natyrës së 

lëndimeve detyrohet të kërkoj ndihmë mjeksore në Emergjencen e Spitalit Rajonal 

në Gjilan.  



Me çka ka kryer veprën penale, Lëndim i lehtë trupor  , nga neni 188 

paragrafi 3 nënparagrafi 3.2 lidhur me nënparagrafin 2 dhe 1 nënparagrafi 1.4 të 

KPRK-së , 

  

                                         E GJYKON  

 

Me dënim burgu në kohë zgjatje prej 1 (një) vite,  e në të cilin dënim i 

akuzuari nuk do ta mbaj, në qoftëse i akuzuari në afat prej 2(dy)vitë, nga dita e 

plotfuqishmëris së këtij aktgjykimi nuk kryej ndonjë vepër tjetër penale, në të 

kundërten ky vendim do të revokohet. 

I akuzuari obligohet që në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë secili 

shumën prej nga 20€,në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmëris së 

aktgjykimit, nën kërcnim të përmbarimit të dhunshëm.  

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Prokuroria Themelore në  Gjilan, ka paraqitur  akuzën , PP.II.nr.1265/2016  

të datës 27.07.2016, kundër të akuzuarit M. R. B., nga Fshati M. i U.,  Komuna e 

N., për shkak të veprës  penale : Lëndim i lehtë trupor  , nga neni 188 paragrafi 3 

nënparagrafi 3.2 lidhur me nënparagrafin 2 dhe 1 nënparagrafi 1.4 të KPRK-së , 

Prokurori i shtetit Rozelida Hasani, në shqyrtimin fillestar ka deklaruar: mbetem 

pran aktakuzës së ushtruar me shkrim dhe propozoj që i akuzuari të shpallet fajtor 

dhe të njëjtit ti shqiptohet një  dënim meritor sipas kodit penal, gjithnjë duke i 

marrrë për bazë rrethanat lehtësuese dhe ato rënduese. 

          I akuzuari M. B.në shqyrtimin fillestar ka deklaruarë : e pranoj fajësinë për 

veprën penale si në  aktakuzë, pendohem për kryerjen e kësaj vepre penale dhe se i 

premtoj gjykatës se në të ardhmen kurrë nuk do të bie ndesh me ligjin, se këtë 

pranim e bëj në mënyre vullnetare edhe se jamë në dijeni për pasjot dhe benifitet e 

pranimit të fajsisë. 

     Meqenëse i akuzuari në seancën gjyqsore të kësaj çëshjtje penale e ka pranuar 

fajsinë për të gjitha pikat e aktakuzës e më këtë siapas vlersimit të kësaj gjykate 

gjendja faktike në këtë cështje penale nuk është kontestuese, sepse përpos pranimit 



të fajsisë nga ana e të akuzuarit një pranim i tillë ka edhe mbështetje në provat e 

grumbulluara të cilat gjenden në shkresat e lëndës dhe se i akuzuari vullnetarisht e 

ka pranuar fajsinë, se i ka kuptuar mënyrën dhe pasojat e pranimit të fajsisë dhe se 

aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore, andaj gjykata e vazhdoj procesin ndaj 

të njëjtit me shqiptimin e dënimit pa shkuar fare në shqyrtimin gjyqsorë, kështu 

duke vepruar në veprim në pajtim me dispozitën e nenit 248 paragrafi 5 të KPRK- 

së. 

    Me rastin e përcaktimin për llojin dhe lartësinë e dënimit për të akuzuarin 

gjykata i ka marrë parasysh të gjitha rrethanat të cilat kanë ndikim që dënimi të 

jetë më i butë apo më i rëndë, ashtu siq e parasheh edhe dispozita e nenit 73 dhe 

75 të KPRK- së. Kështu si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin gjykata pati 

parasysh pranimin e fajsisë, cka do të thotë se i akuzuari ka pranuar të jetë 

bashkëpunues, është penduar për veprën penale, si dhe premtimin se në të 

ardhmën nuk do të bie ndesh me ligjin, është baba i tre fëmijeve të mitur, e poashtu 

se i njëjti është duke tentuar që ta bind të dëmtuarën për vazhdimin e jetës 

bashkshortore, si dhe gjendjen e varfur ekonomike. Ndërsa si rrethanë renduese 

për të akuzuarin gjykata pati parasysh shkallën e përgjegjsisë penale, 

rrezikshmërin shoqërore dhe pasojën e shkaktuar nga kjo vepër penale. Andaj 

gjykata erdhi në përfundim se me dënimin e shqiptuar do të arrihet qëllimi i 

dënimit ashtu që të akuzuarin do ta parandaloj që në të ardhmen të mos kryej 

vepra tjera penale dhe do të ndikoj edhe tek qytetarët tjerë që të përmbahen nga 

kryerja e veprave penale.  

   Për shpenzimet e procedures gjykata ka vendosur në kuptim të nenit 453 parag. 

1, e në lidhje me nenin 450 parag.1 nën  parag. 2 .6 të KPPRK-së. 

              

 Nga të cekurat më lartë gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, DEGA NË NOVOBËRDË. 

- Departamenti i pergjithshëm. 

P.nr. 44 / 2016, më 05.12.2016 . 

 

    Proqesmbajtsja:                                                               Gjyqtari: 

   Fjolla Huruglica                                                              Hasan Sadiku 

 

 



Këshilla  Juridike: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në 

                            afat prej 15 ditësh nga dita  e marrjes së këtij aktgjykimi 

                            Gjykatës së Apelit në Prishtinë, për mes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

                
 


