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Numri i lëndës: 2020:188433 

Datë: 25.07.2022 

Numri i dokumentit:     03259881 

 

PKR.nr.57/2022 

 

     NË EMËR TË POPULLIT 
 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN- Departamenti i Krimeve të Rënda, nga 

trupi gjykues i përbërë nga gjyqtarët Agim Ademi, kryetar i trupit gjykues, Islam Thaçi dhe 

Mevlide Shabani, anëtarë të trupit gjykues, me bashkëpunëtoren profesionale Shqipe Latifi, në 

lëndën penale kundër të akuzuarit N. Sh nga fshati T..., Komuna e Vitisë, për shkak të veprës 

penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë  Themelore  në Gjilan - Departamenti për Krime të 

Rënda  PP.I.nr.148/2020, të datës 23.02.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, 

më datë: 22.07.2022, bie dhe në prezencë të palëve publikisht shpalli këtë:  

 

 

                                                                                                

                                              A K T GJ Y K I M 

 

  

                      

I akuzuari N. Sh, nga i ati H...dhe nëna Sh...e lindur M..., i lindur me datë ..., në 

fshatin T..., Komuna e Vitisë, ku edhe jeton, i martuar, baba i katër fëmijëve, i punësuar në 

Gjermani, ka të kryer shkollën fillore si dhe dy vite të shkollës së mesme, i gjendjes së mesme 

ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal: ... 

 

 

                                                         Ë SH T Ë   F A J T O R 

                      

                                                     

Se me datë 03.10.2020, rreth orës 15:00 min, në fshatin T..., Komuna  e VItisë, në 

rrugën kryesore të fshatit T... të pandehurit në bashkëveprim me dashje dhe me qëllim të 

dëmtimit të integritetit trupor kanë lënduar lehtë të pandehurin H. T, në atë mënyrë që pas 

përfshirjes në një mosmarrëveshje verbale dhe konflikt fizik për motive pronësore sikur në 

disapozitivin II të aktvendimit, të pandehurit N... dhe L... e sulmojnë fizikisht të pandehurin H. 

T, ku i pandehuri N... e godet me grushta e shqelma në fytyrë dhe pjesë të ndryshme të trupit, 
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ndërsa i pandehuri lirim e godet me grushte në fytyrë, me ç’ rast i dëmtuari rrëzohet në tokë, ku 

i pandehuri N... vazhdon ta godasë, me ç’ rast si pasojë e goditjeve i pandehuri H. T pëson 

lëndime të lehta trupore të evidentuara në raportin mjekësor nr.9/937 të dt. 03.10.2020 të 

lëshuar nga Shtëpia  e Shëndetit në Viti dhe nr.... të dt. 03.10.2020 të lëshuar nga Spitali 

Regjional në Gjilan. 

 

 

              -Me çka ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 

nën paragrafi 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

          Andaj, gjykata  në bazë të neneve 7, 17, 21, 38, 40, 43, 69,71, 72, 107 dhe 185 par.1, 

të KPK  si dhe neneve 365 dhe 453 të KPPRK-ës. 

 

    

                                                         E   D Ë N O N   

 

                Të akuzuarin N. Sh me dënim me gjobë në shumë prej 600 € (gjashtëqind) euro,  të 

cilin dënim me gjobë është i obliguar ta paguaj, në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

    Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë atëherë të njëjtit do t’i zëvendësohet 

me dënim burgu duke iu llogaritur nga 20 euro për një ditë burgimi. 

 

    Obligohet i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë shumën prej 50 

(pesëdhjetë) euro, si dhe 50 (pesëdhjetë) euro për kompensimin e viktimave të krimit dhe 

shpenzimet e procedurës sipas llogarisë përfundimtare të Gjykatës.  

 

 

 

                      A r s y e t i m 
 

 

                    Ecuria e procedurës 

 

 

                    Prokuroria  Themelore  në  Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda  ka paraqitur  

aktakuzë  PP.I.nr.148/2020, të datës 23.02.2021, kundër të akuzuarve Xh. Sh për shkak të 

veprave penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 

366 par.1 të KPRK-se dhe veprës penale  lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 1 nën par. 1.4 

të KPRK-së, H. T për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 1 nën par. 

1.4 të KPRK-së,  N. Sh dhe L. Sh, të gjithë nga fshati T..., Komuna e Vitisë, për shkak të 

veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 lidhur me nenin 
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31, të KPRK-së dhe ka propozuar që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet me dënim 

meritor sipas ligjit. 

 

                 Procedura penale ndaj të akuzuarve Xh. Sh, H. T dhe L. Sh, ka përfundim me 

aktgjykimin PKR. Nr 41/2021 të datë08.03.2022, deri sa për të akuzuarin N. Sh është veçuar 

procedura, pasi që i njëjti  ka qenë i pa arritshëm për Gjykatën. I akuzuari N. Sh me datë 

21.07.2022 është paraqitur në Gjykatë dhe është mbajtur shqyrtimi gjyqësor.    

                   

 

                   Pretendimet e palëve 

 

                   Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të 

Rënda – Shefik Memeti, fillimisht mbeti pranë aktakuzës, deri sa pas pranimit të fajësisë nga 

ana e të akuzuarit në deklarimin mbi dënimin shtoi se edhe pas njoftimi paraprak i gjykatës 

lidhur me të drejtat dhe obligimet të cilat i njëjti i ka në këtë fazë të procedurës. I pandehuri me 

vullnet të lirë dhe të plotë pa presion pranoi veprën penale për të cilën akuzohet. Andajt i 

propozoj gjykatës që të pandehurin ta shpall fajtorë dhe të i shqiptohet sanksioni penal meritor 

adekuat me peshën e veprës penale dhe rrethanat e kryerjes, në mënyrë që dënimi i shqiptuar të 

ndikoj pozitivisht që i njëjti në të ardhmen të abstenoj në kryerjen e veprave të tilla penale. Me 

rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë së dënimit të merren parasysh rrethanat si ato 

lehtësuese po ashtu edhe ato rënduese. 

 

      I akuzuari N.Sh , fillimisht e pranoi fajësinë për veprën penale që i vihet në barrë 

dhe se këtë pranim të fajësisë e bëri vullnetarisht pa u ndikuar nga askush dhe pranimi i fajësisë 

e ka bërë pa kurrfarë presioni duke shtuar se jam i njoftuar nga gjykata për benifitet dhe pasojat 

e pranimit të fajësisë.  Në deklarimin e tij për dënimin  ka theksuar se mua më vjen keq që ka 

ndodh ky rast, pendohem thellë për veprën e kryer, premtoj se në të ardhmen  nuk do të kryej 

vepra tjera penale. I propozoj gjykatës që të më shqiptojë një dënim më të butë pasi që jam 

mbajtës i familjes.  

   

 

                  Gjendja e fakteve   

 

         Gjykata analizoi provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës dhe atë: kallëzimi 

penal i policisë së Kosovës Stacioni policor Viti, me nr. rasti 2020-CG-..., Raporti fillestar i 

incidentit, raporti i shpejtë, formular pronë dëshmia mbi konfiskimin e sprejit, urdhër kontrolli 

i shtëpisë dhe objekteve përcjellëse me numër. UGJK.nr.69/2020, foto dokumentacioni i 

sprejit, raportet mjekësore në emër të H. T dhe Xh. Sh, dy mendimet të mjekëve mbi llojin dh 

natyrën e lëndimeve të datës 09.11.2020, si dhe vet pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit u 

vërtetua se i akuzuari N. Sh me datë 03.10.2020,  rreth orës 15:00 min, në fshatin T.., Komuna  

e VItisë, në rrugën kryesore të fshatit T... të pandehurit në bashkëveprim me dashje dhe me 

qëllim të dëmtimit të integritetit trupor kanë lënduar lehtë të pandehurin H. T, në atë mënyrë që 

pas përfshirjes në një mosmarrëveshje verbale dhe konflikt fizik për motive pronësore sikur në 

disapozitivin II të aktvendimit, të pandehurit N... dhe L... e sulmojnë fizikisht të pandehurin H. 
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T, ku i pandehuri N... e godet me grushta e shqelma në fytyrë dhe pjesë të ndryshme të trupit, 

ndërsa i pandehuri lirim e godet me grushte në fytyrë, me ç’ rast i dëmtuari rrëzohet në tokë, ku 

i pandehuri N... vazhdon ta godasë, me ç’ rast si pasojë e goditjeve i pandehuri H. T pëson 

lëndime të lehta trupore të evidentuara në raportin mjekësor nr.... të dt. 03.10.2020 të lëshuar 

nga Shtëpia  e Shëndetit në Viti dhe nr.... të dt. 03.10.2020 të lëshuar nga Spitali Regjional në 

Gjilan dhe në këtë mënyrë e ka kryer veprën penale në bashkëkryerje lëndim i lehtë trupor nga 

neni 185 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 lidhur me neni 31të KPRK-së. 

 

 

                Vendimi mbi dënimi 

 

                Me rastin e caktimit të llojit dhe të lartësisë së dënimit Gjykata pati parasysh 

rrethanat të parapara me nenin 69 të KPRK-ës, dhe si rrethanë lehtësuese gjeti se i akuzuari e 

ka pranuar fajësinë duke shprehur keqardhje të thellë, pati sjellje të mira në Gjykatë, premtimi i 

tij se në të ardhmen nuk do të kryej vepra penale. Ndërsa si rrethanë rënduese pati parasysh 

shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të kësaj vepre penale, dhe vendosmërinë për kryerjen e 

veprës penale. Gjykata të akuzuarit i shqiptoj dënim sikurse në dispozitiv të aktgjykimit me 

bindje se edhe me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit si në kuptim të nenit 38 të 

KPRK-ës, që i akuzuari në të ardhmen mos të kryej vepra penale si dhe personat tjerë të 

përmbahen nga kryerja e veprave penale.    

 

 

                Mbi shpenzimet e procedurës 

 

                 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  KRIMEVE TË RËNDA 

                   PKR.nr.57/2022, me datë. 22.07.2022 

 

 

           Bashkëpunëtorja profesionale                                 Kryetari i trupit gjykues 

                     Shqipe Latifi                                                                    Agim Ademi 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë Departamenti i Krimeve të Rënda, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit 

të së njëjtës, ankesa dorëzohet në dy ekzemplar përmes kësaj Gjykate.     


