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NE EMER TE POPULLIT 

 Gjykata Themelore në Gjilan,Dega në Novobërdë - Departamenti i 

përgjithshëm, përmes gjyqtarit Hasan Sadiku ,me sekretaren juridike Resmije 

Krasniqi, në lëndën penale kundër të akuzuarit A. A., nga fsh...., të cilin e mbron 

av ......., për shkak të veprave penale  lëndim i lehtë trupor nga neni 188 para, 3 

nën par, 1 lidhur me par 1 nën par. 4  te KPRK-se,  dhe  sulmi nga neni 187 par.1 

tëKPRK-ës, sipas  aktakuzës  së Prokurorisë Themelore ne Gjilan, 

PP.II.nr.1151/2017, të datës 10.07.2017, të cilën e përfaqësonte prokurorja  

Bahtije Ademi, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar në prezencën e prokurorit të 

shtetit, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij  më 28.08.2017 publikisht shpalli , këtë, 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

  I pandehuri  A. A., pa pseudonim dhe emër të rrejshëm, nga i ati... , dhe e 

ëma ..., e lindur  ..., i lindur më ..... në  fsh. ...., ku dhe jeton, ka të kryer shkollën 

fillore, shqipëtar, shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar, prind i 1 femiu, bujk, 

i gjendjes së mesme ekonomike, i pa dënuar deri më tani, për vepër penale , nuk  

zhvillohet ndonji procedurë për vepër tjetër penale,  

ë sh t  ë   f a j t o r 

I. 

 Sepse më datë 30.06.2017, rreth ores 19.30min, ne shtëpinë e tij në fsh....., i 

akuzuari, me dashje u ka shkaktuar lëndime të lehta trupore të dëmtuarve , 

...viktim e ndjeshme, me të cilën ka bashkëjetuar rreth tri vjet dhe  T. M., baba i të 

dëmtaurës, në at mënyrë që: pas nji mosmarrveshtje, të dëmtuarën.... e ka rrahur 

duke i mshuar me grushta dhe shkelma nëpër trup, ndërsa të dëmtuarin ... e ka 

goditur me grushte në fëtyrë, në anën  e majtë të syrit, ku është rrëxuar në tokë, e 

të cilët nga këto goditje pësojnë lëndime të lehta trupore, për cka detyrohen të 

kërkojn ndihmë mjeksore në  Emergjencën e Spitalit të Përgjithshëm në Gj .  

Me qka ka kryer veprën, lëndim i lehtë trupor nga neni  188 par. 3 nën 

parag 1 lidhur mr parag. 1 nën par. 4 te KPRK-se, 



                                                          

II. 

 

                                                         

Sepse me datën, kohën dhe vendin si nën I. të dispozitivit të këtij aktgjykimi, i 

akuzuari me dashje duke përdorur forcën ndaj personit tjetër, ndaj tani të 

dëmtuarve .... dhe ....., në atë mënyrë që pas nji mosmarveshtje e ka kapur për fyti 

të dëmtuarën ..., por pais ndërhyn babai i të dëmtuarit ........ dhe e ka larguar, i 

akuzuari poashtu e ka kapur për fyti edhe të dëmtuarin ...., i cili ka arritur  që të ia 

hjek duart nga fyti, e i akuzuari nukështë pajtuar me kaq, e ka marrë nji bllok 

ndërtimi e me qëllim që ti godas tani të dëmtuiarit, por ndërhyjnë tani të dëmtaurit 

tjerë dhe ia largojn  nga dora. 

-me cka ka kryer veprën penale sulmi nga neni  187 par. 1 të KPRK-ës. 

andaj gjykata në bazë të nenit 4, 41, 45,46,47, 73, 74, 75 dhe 76  të KPRK-

së, lidhur me nenin 365 të KPPRK-së,  

E Gj Y K O N 

Për veprën penale  të cekur në dispozitivin I. me dënim burgu në kohë 

zgjatje prej 90(nëndë dhjetë ) ditëve, të cilin dënim i akuzuari nuk ka për ta 

mbajtur, nëqoftëse në afat prej 1(nji) viti, nga dita e plotfuqishmëris së këtij 

aktgjykimi nuk kryen ndonji vepër tjetër penale, në të kundërtën ky  vendim do të 

revokohet. 

Për veprën  penale si në dispozitivin II me dënim me gjobë në shumë prej  

200( dy qindë)euro, të cilin dënim ka për ta paguar në afat prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmëris së këtij aktgjykimi dhe nëse i akuzuari gjobën e shqiptuar nuk e 

paguan, e njëjta  ka për të iu zavendsuar me dënim me burg ashtu që për  1(nji) dit 

burgim ka ptë iu llogaritur 20 Euro. 

I akuzuari obligohet që ti kompenzoj të gjitha shpenzimet e procedurës 

penale si dhe paushallin gjyqësor në shmë orej 30 euro. 



 Të dëmtuarit ....., ....., dhe .... të gjithë nga fsh....., për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike udhëzohen në kontestin civil.                                                                                                                                           

A  r  s  y  e  t  i m 

1.Ecuria e procedurës 

       Prokuroria  Themelore  në  Gjilan, ka paraqitur  akuzën , 

PP.II.nr.1151/2017 , të datës 10.07.2017, kundër të  akuzuarit ...., nga fsh.....,   për 

shkak të veprave   penale  lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.3 nën par.1 

lidhur me par.1 nën parag.4  te KPRK-se, dhe sulmi nga neni 187 par.1 të KPRK-

ës 

Pas ngritjes së aktakuzës palët me dat. 27.07.2917 kanë arritur marveshtje 

për pranimin e fajsis e cila është deponuar në gjykat me  dat. 31.07 2017 e lidhur 

në mes të Prokuroris Themelore në Gjilan, Departamenti i përgjithshëm, në njërën 

anë, si dhe mbrojtësit të akuzuarit , në anën tjetër si dhe të akuzuarit. Sipas kësaj 

marrveshtje gjykatës i është rekomanduar që ndaj të akuzuarit ....., për shkak të 

veprës penale të cekur në pikën I. të dispozitivit më lartë ti shqiptohet demimi me 

burg në kohë zgjatje prej 90 (nëndë dhjetë) ditëve, të cilin dënim nuk ka për ta 

mbajtur në qoftëse i akuzuari në afat prej 1(nji) viti pas plotfuqishmërisë së këtij 

akugjykimi, në të kundërtën ky vendim do të revokohet, ndërsa për veprën penale si 

në pikën II. Të dispozitivit me dënim me gjobë në shumë prej 200(dy qindë) euro, e 

të  cilin dënim ka për ta paguar menjiher pas plotfuqishmëris së këtij aktgjykini 

nën kërcnim se i njëjti do ti zavendsohet me dënim me burgim. 

2.Vlerësimi i marrveshjes për pranimin e fajsisë 

Në shqyrtimin gjyqsor të mbajtur me datë 28.08.2017, gjyqtari i vetëm pas 

dëgjimit të palëve dhe ate  dhe ate Prokurorës së Shtetit, mbrojtëit të akuzuarit dhe 

të akuzuarit e ka pranuar marrveshtjen  për pranimin e fajsisë, nga se ka 

konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për nji gjë të tillë. Në këtë 

aspekt gjyqtari ka konstatuar se i akuzuari Afrim Abazi, e ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajsisë, se pranimi i fajësis është bërë vullnetarisht nga i 

akuzuari, pas konsultimeve me mbrojtësin e tij, se i akuzuari nuk ka qenë i 

shtrënguar që ta pranoj fajësin, dhe se pranimi i fajit ka mbshtetje në faktet që i 



përmban aktakuza dhe se nuk egziston asnji rrethanë e parapar me nenin 253 par. 

1 të KPPK-ës. 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 

Andaj, duke u bazuar në të cekurat më lart gjyqtari ka vërtetuar kët gjendje 

faktike:Se i akuzuari ...., i ka kryer veprat penale lëndim i lehtë trupor nga neni 

188 par.3 nën para. 1 lidhur me par.1 nën parag 4  dhe  Sulm  nga neni 187 par. 1 

të KPRK-ës, në kohën vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitivin e këtij 

akugjykimi. 

4. Elementet e veprës penale 

Gjyqtari pas dëgjimit të palëve lidhur me dënimin, e shpalli fajtor të 

akuzuarin ......për shkak të veprës penale  lëndim i lehtë trupor nga neni 187 par.3 

nën par.1 lidhur me par.1 nën par. 4 të KPRKës, dhe sulmi nga neni 187 par. 1 të 

KPRK-ës, nga se në veprimet e tija manifestohen të gjitha tiparet e veprave penale 

të këtyre vepre penale dhe se për të njëjtën edhe është penalisht përgjegjës. 

 

 

 

5.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

Gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit, i ka vlersuar se duhet aprovohet 

rekomandimi i paraqitur në marveshtje për pranimin e fajsisë që ndaj të 

akuzuarit ....., ti shqiptohet dënimi me burgim në kohë zgjatje prej 90 ditëve, i 

kushtëzuar për 1(nji) vit, dhe dënim me gjobë në shumë prej 200(dy qindë) euro,. 

me bindje se ky dënim i shqiptuar është në harmoni të plotë me peshën e veprave 

penale.  Me rastin e matjes së dënimit ndaj të akuzuarit gjykata mor për bazë të 

gjitha rrethanat që ndikojn  në lartësinë e dënimit të parapara me nenin  73 të 

KPRK-ës. Kështu si rretanë lehtësuese ia mori faktin se ka arritur marveshtjen me 

Prokurorin e shtetit  për pranimin e fajsisë, pra ka bashkëpunuar me prokurorin e 

shtetit, ka shprehur keqëardhje dhe është penduar për kryerjen e kësaj vepre 

penale, dhe se ka premtuar se në të erdhëmën nuk do të kryej vepra tjera penale,   

dhe se të gjitha këto rrethana tregojn se edhe me nji dënim të tullë të butë mundë  



arrihet qëllimi i dënimit dhe nga i akuzuari mund të pritet që në të ardhëmën nuk 

do të kryej ndonji vepër tjetër penale.  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është i bazuar në dispozitën e 

nenit 453  par. 1 të KPPK-ës. 

Vendimi për realizimin e kërkesës pasurore juridike është i bazuar në 

dispozitën e nenit 463 par.1 të KPPK-ës. 

Nga të cekurat më lartë  është vendosur si në dispozitivë të aktgjykimit. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - DEGA NË NOVOBËDË – 

                              Departamenti  Përgjithshëm 

                           P.nr.48/2017, më  28.08.2017. 

 

Sekretarja juridike,                                                          Gj y q t a r i                             

Resmije Krasniqi,                                                                              Hasan Sadiku 

 

 

Këshilla  Juridike: Kundër këtij aktgjykimi   është e lejuar ankesa Gjykatës 

së  Apelit në Pishtinë, në  afat prej 15. ditësh nga dita e pranimit të këtij 

aktgjykim.Ankesa dorzohet  përmes kësaj gjykate. 
 


