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P.nr. 280/2016 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

          GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Penal, 

përmes gjykatëses së të vetme gjykuese, Luljete Shabani, me sekretaren juridike Hikmete Veliu-

Pajaziti, në lëndën penale kundër të akuzuarve H. H., të cilin, ipas detyrës zyrtare e mbron av. B. K. 

dhe N. H., të cilin me autorizim e mbron av. B. H., për shkak se në bashkëkryerje kanë kryer veprën 

penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188, par.1, nënpar. 1.4, lidhur me nenin 31 KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, PP. II.nr. 344/2016, të 

datës 24.02.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, më datën 11.03.2016, mori dhe në 

prezencë të palëve, publikisht  shpalli këtë :  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

       Të akuzuarit:                           

                   

                   1. H. H., nga babi J. dhe nëna H., e lindur A., i lindur më ... në fsh. B., K. e Gj., jeton në 

Gj., në rr. “...“, nr. ..., i martuar, baba i ... fëmijëve, i papunë, ka të kryer shkollën e ..., i gjendjes së 

varfër ekonomike, Shqiptar  shtetas i R. së Kosovës. 

 

                  2. N. H., nga babi J. dhe nëna H., e lindur A., i lindur më ... në fsh. B., K. e Gj., jeton në 

Gj., në rr. “...“,  nr. ..., i martuar, baba i ... fëmijëve, i papunë, ka të kryer shkollën e ..., i gjendjes së 

mesme ekonomike, Shqiptar  shtetas i R. së Kosovës. 

   

              Sepse, më datë ...2016, rreth orës ... min., në lagjen “...” në Gj., afër shtëpisë së tyre, pasi 

paraprakisht i dëmtuari L. H.kishte shkuar te shtëpia e të pandehurve-dajë të bashkëshortes së tij, me 

të cilën kishte pasur mosmarrëveshje për ta kërkuar dejlin e tij nga bashkëshortja, pas një 

mosmarrëveshje, fillimisht verbale, të dy të pandehurit, në bashkëveprim, e kanë sulmuar edhe 

fizikisht, duke e goditur me shkelma dhe grushta nëpër pjesë të ndryshme të trupit, kokës dhe fytyrës, 

të cilit i kanë shkaktuar lëndime të lehta trupore, për shkak të të cilave lëndime, është detyruar të 

kërkojë ndihmë mjeksore në Emergjencën e Spitalit Regjional në Gjilan  

       -me çka, kanë  kryer vepër penale, Lëndim i Lehtë Trupor, nga neni 188, par. 1, nënpar. 1.4, 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, andaj, bazuar dispozitat e neneve  7,17,21, 31, 51,69, 73,114,të 

KPRK-ës, dhe nenit 365, 453  të KPPRK-së,   

                                           

 

                                              I   G J Y K O N  

                                  

                                        ME DËNIM ME KUSHT 

 

              Të akuzuarin  H. H.,  me dënim burgu në kohëzatje prej  3 (tre) muajsh, i cili  dënim nuk do 

të ekzekutohet nëse i akuzuari  në afat prej 1 (një) viti  nuk kryen vepër tjetër penale, në të kundërtën 

dënimi me kusht do të revokohet. 

             Të akuzuarin  N. H., me dënim burgu në kohëzatje prej 3 (tre) muajsh,i cili  dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari  në afat prej 1 (një) viti  nuk kryen vepër tjetër penale, në të ërtë dënimi 

me kusht do të revokohet. 
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       Obligohen të akuzuarit që ta paguajnë paushallin gjyqësor në shumë prej nga 15 

(pesëmbëdhjetë) €, si dhe shpenzimet tjera procedurale, sipas llogarisë përfundimtare të Gjykatës, të 

gjitha këto, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 ,  

        -me çka, kanë  kryer vepër penale, Lëndim i Lehtë Trupor, nga neni 188, par. 1, nënpar. 4, 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, andaj, bazuar dispozitat e neneve  7,17,21, 31, 51,69, 73,114,të 

KPRK-ës, dhe nenit 365, 453  të KPPRK-së,   

                                           

     A r s y e t i m 

 

           Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, ka paraqitur Aktakuzën PP. II 

nr. 344/2016, të datës 24.02.2016, kundër të akuzuarve H. e N. H., për shkak se në bashkëkryerje 

kanë kryer veprën penale Lëndim i Lehtë Trupor nga neni 188, par.1, nënparagrafi 1.4, lidhur me 

nenion 31 të  KPK-ës, dhe ka kërkuar nga Gjykata që të njejtit t’i shpallë fajtorë dhe  t’i  dënojë me 

denim meritor, sipas ligjit.  

 

          Prokurorja Bahtie Ademi në fjalën përfundimtare deklaroi se në shqyrtimin e sotëm fillestar të 

pandehurit H. dhe N. H. e kanë pranuar fajsin për kryerjen e  veprës penale lëndim i lehtë trupor nga 

nenui 188 par.1 nënpar. 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe me këtë rexzulton se u vërtetua 

gjendja faktike në tërësi, ashtu siç është përshkruar në dispozitivin e aktakuzës lëndore. Të 

pandehurit fajsinë e pranuan me vetëdije të plotë dhe vuullnet të lirë, pasi që nga ana e gjykatëx u 

njoftuan lidhur me pasojat dhe favoret e pranimit të fajisë, kështu që mbetet pranë aktakuzës dhe 

propozimeve që e njejta i përmabn dhe kërkon nga gjykata që të akuzurit në fjalë t’i shpallë fajtorë 

dhe t’ua shqiptojë sanksionin penal konform dispozitave ligjore, mirëpo, gjykatës i propozon që para 

se të përcaktohet për llojin dhe lartësinë e dënimit, t’i vlerësojë të gjitha rrethanat lehtësuese dhe ato 

rënduese. Si rrethanë lehtësusese, gjykata të marrë parasysh pranimin e fajsisë nga ana e të 

akuzuarve dhe sjelljen e tyre të mirë në gjykatore, ndërsa si rrethana rënduese, gjykata të marrë 

parasysh dashjen për kryerjen e veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale, rrezikshmërinë 

shoqërore dhe lëmdimet e shkaktuara të dëmtuarit L. H. dhe, pasi që t’i vlerësojë të gjitha rrethanat, 

si ato lehtësuese dhe ato rënduese, propozon që të pandehurve t’ua shqiptojë sanksionin e merituar 

penal në mënyrë që, me shqiptimin e sanksonit adekuat penal, të arrihet vetë qëllimi i dënimit dhe 

njëherit  dënimi i shqiptuar të jëtë si preventivë për të pandehurit, por edhe për personat në rrethin ku 

jetojnë të pandehurit, që në të ardhmen mos të kryejn vepra të ngjashme e as tjera penale. 

 

         Mrojtësi i të akuzurit H. H. sipas detyrës zyrtare Av.B. K., në fjalën përfundimtare deklaroi se 

në cilësi të mbrojturit H. H., konsideron që pranimi i fajsisë nga ana e të pandehurit është në 

përputhshmëri më gjendjen faktike nga shkresat e lëndës. Gjatë shqiptimit të dënimit, i propozon 

gjykatës të marrë parasysh një mori rrethanash lehtësuese që mund të konsiderohen si rrethana 

lehtësuese, si pranimi fajsisë dhe, fakti që i pandehuri është penduar dhe shpreh keqardhje për 

kryerjen e kësaj vepre penale, e dhe që më parë nuk ka qenë i gjykuar dhe nuk ka procedurë tjetër 

penale dhe premton se në të ardhmen nuk do të kryej ndonjë vepër tjetër penale. Për shkak këtyre 

rrethanave lehtësuese, kërkon që  për të pandehurin H. H. të caktohet dënim i kushtëzuar dhe 

konsideron që me të njëjtin dënim ka për t’u arritur qëllimi ndaj të pandehurit, si ai special edhe 

preventiv. Në fund, ai,  propozoi që të mbrojturit të tij, t’i ndërprehet masa e arrestit shtëpiak. 

        I akuzuari H. H. në fjalën përfundimtare deklaroi se e përkrah fjalën e mbrojtësit të tij, dhe me  

të dëmtuarin janë në proces të pajtimit. 

 

        Mbrojtësi i akuzuarit N. H. sipas autorizimit Av.B. H. deklaroi se pasi që i mbrojturi i tij,  me 

sinqeritetin më të madh e ka paranuar fajsinë dhe është penduar për gjith këtë ngjarje lidhur me 
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veprën penale e cila po i vihet në barrë, kërkojnë nga gjykatya që me rastin e përcaktimit të llojit dhe 

lartësisë së dënimit, t’i ketë parasysh të gjitha rrethanat, veçanërisht ato lehtësuese, gjithmonë duke 

pasur parasysh faktin se i njejti është penduar thellë, i vjen keq për këtë që ka ndodhur, është sjellur 

mirë në gjykatë dhe është mbajtës i familjes, si  dhe nuk zhvillohet procedurë tjetër ndaj tij. Avokati 

shtoi se e njofton gjykatën që familjarët e të mbrojturit të tij janë në proces të negocimit për të arritur 

ndonjë marrëveshje me të dëmtuarin dhe janë në rrugë të mirë për arritjen e  marrëveshjes, andaj, i 

propozon gjykatës që të mbrojtturit të tij, t’i shqiptojë një dënim sa më të butë, pra një dënim me 

kusht, duke ia llogaritur edhe kohën sa ka qëndruar në arrest shtëpiak. Njëherit, i propozon gjykatës 

që të mbrojturit të tij, N. H., ti ndërpritet masa e arrestit shtëpiak. 

 

         I akuzuri N. H. në fjalën përfundimtare deklaroi se pajtohet me me fjalën e e avokatit të tij dhe 

nuk kam tjeter se çka të shtoj. 

 

         Nisur nga një gjendje e këtillë e konstatuar faktike, në veprimet e të akuzuarve H. H. dhe N. H., 

përmbushen të gjitha elementet e veprës penale lëndim i lehtë trupor, nga neni 188, par.1, nëpar. 4, 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, me çka Gjykata të njejtit i ka shpallur fajtorë dhe i ka dënuar me 

dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me qëllim që edhe me një denim të tillë do të arrihet efekti i 

dënimit si në kuptim të nenit 41 të KPRK-ës, me bindje se një dënim i tillë është në përpjestim me 

shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe përgjegjësisë penale të kryerësve. 

  

         Me rastin e caktimit të lartësisë së denimit gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat e parapar 

konform nenit 73 të KPRK_ës dhe si rrethanë lehtësuese për të akuzuarit pati parasysh sjelljen e mirë 

të tyre në Gjykatë, pendimin e tyre, shprehjen e keqardhjes së tyre, premtimin e tyre se në të ardhmen 

nuk do të kryejnë vepra tjera penale, ndërsa si rrethana rënduese, shkallën e përgjejgjësisë penale.  

        

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

          

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

 

                   GJYKATA  THEMELORE  NË  GJILAN 

          DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

                      P nr.  280/16,  më  datë 11.03.2016 

 

 

       Sek. juridike,                                                                         Gjykatësja e vetme gjykuese, 

Hikmete Velu-Pajaziti                                                                             Luljete Shabani   

 

             

            KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën së 

Apelit në Prishtinë, Departameni i Përgjithshëm, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të 

njejtit. Ankesa dorëzohet në dy ekzemplarë, përmes kësaj Gjykate.      


