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Numri i lëndës: 2018:030414 

Datë: 12.05.2020 

Numri i dokumentit:     00919276 

 

                                                                                                                     P. nr.488/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

     GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Gjyqtarja Diana Sina, me 

bashkëpunëtorin profesional Driton Sadiku, në çështjen penale kundër të akuzuarit I.H. nga 

Komuna e Gjakovës, për shkak se ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 

par.1 nën par.1.4 të KPRK-së dhe të akuzuarit J.H. nga Komuna e Gjakovës, për shkak se ka 

kryer veprën penale lëndim i rëndë trupor nga neni 186 par.3 lidhur me par.1 nën par.3.1 të 

KPRK-së, sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm, 

PP.nr.619/18, të datës 23.07.2018, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur më datë 03.03.2020 në 

prani të Prokurores së shtetit Mone Syla, të akuzuarit  I.H., mbrojtësit të tij av.Yll Xhiha, të 

akuzuarit J.H., mbrojtësit të tij av.Driton Dobruna, me dt.04.03.2020 mori dhe publikisht 

shpalli, ndërsa me dt.17.03.2020  e përpiloi këtë: 

 
                                                          A K T G J Y K I M 

                

               1.I akuzuari I.H., nga i ati H. dhe e ëma F., e gjinisë A., data e lindjes..., Komuna e 

Gjakovës, e tani me vend-qëndrim në Zvicër,  ka të kryer shkollën fillore, i martuar-atë i 3 

fëmijëve, penzioner, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, numër personal ...  

 

             2.I akuzuari J.H., nga i ati H. dhe e ëma F., e gjinisë A., data e lindjes..., Komuna e 

Gjakovës, ku edhe tani banon,  ka të kryer shkollën fillore, i martuar atë i pesë fëmijve, 

penzioner, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër 

personal ...  

 

J A N Ë  F A J T O R 

             Sepse:  

            

I. I akuzuari I.H., me datë 09.04.2018, rreth orës 17:00 min, në fshatin B.B., Komuna e 

Gjakovës, i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore të dëmtuarit J.H., në atë mënyrë që gjersa i 

dëmtuari J. kishte qenë duke e punuar tokën e tij, me të cilin kishte konflikte pronësore, aty 

kishte kaluar i vëllai, tani i pandehuri I.H., i dëmtuari J. i kishte thënë se nuk ke të drejtë të 

kalosh në këtë pjesë të tokës, fillimisht kishte filluar një konflikt verbal, e më pas janë 

përleshur edhe fizikisht, ashtu që i pandehuri I. e kishte goditur të dëmtuarin J., duke e rrëzuar 

për toke, me ç’ rast të dëmtuarit i shkakton lëndime të lehta trupore të përshkruara në 

ekspertizën mjeko – ligjore të Dr.V.H.i të datës 22.05.2018. 
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            - me çka ka kryer veprën penale: lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par. 1 nën par. 1.4 

të KPRK-së. 

                                                                    
II. I akuzuari J. H., me datë 09.04.2018, rreth orës 17:00 min, në fshatin B.B., 

Komuna e Gjakovës, i ka shkaktuar lëndime të rënda trupore të dëmtuarit I.H., në atë mënyrë 

që gjersa i pandehuri J. kishte qenë duke e punuar tokën e tij, aty kishte kaluar vëllai i tij, tani i 

dëmtuari I.H., me të cilin kishte konflikte pronësore e pasi që i pandehuri I. i kishte thënë se 

nuk ke të drejtë të kalosh në këtë pjesë të tokës, kishte ardhur deri te një konflikt verbal në mes 

tyre, e më pas janë përleshur edhe fizikisht, ashtu që i pandehuri J. e kishte goditur të 

dëmtuarin me një tërfurk në dorën e djathtë të dëmtuarin I., e më pas me thikë e kishte 

gërvishtur në stomak, me ç’ rast të dëmtuarit i shkakton lëndime të rënda përkatësisht thyerje të 

kokës së kockës – metarapale të gishtit të vogël të dorës së djathtë, të përshkruar në ekspertizën 

mjeko-ligjore të Dr.V.H.i, të datës 22.05.2018. 

 

            -Me çka ka kryer veprën penale: lëndimi i rëndë trupor nga neni 186 par.3 lidhur me 

par.1 nën par 3.1 të KPRK-së. 

 

          Andaj të akuzuarit I.H., gjykata në bazë të nenit 4, 7, 17 par.1, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 

52,73,74 nenit 188 par.1 nën par.1.4 të KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPK-së, i shqipton: 
                                       

                                                    DËNIM ME KUSHT 

 

  Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 1(Një) viti, nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale.  

  

             Detyrohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve procedurale, në emër të paushallit 

gjyqësor të paguaj shumën prej 30,oo.-Euro, në emër të akt ekspertimit mjeko ligjor shumën 

prej 20.oo-Euro,në mënyrë solidare ndërsa për programin për kompensimin e viktimave të 

krimit shumën prej 30.oo- euro, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së 

këtij Aktgjykimi. 

 

              I dëmtuari J.H., Komuna e Gjakovës, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest të rregullt juridiko - civil. 

  

            Të akuzuarin  J.H., gjykata në bazë të nenit 4, 7, 17 par.1, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 69, 70 

dhe nenit 186 par.3 lidhur me par.1 nën par.3.1 të KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPK-së, e 

gjykon: 

                                                               

ME DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 90 (Nëntëdhjetë) ditëve. 

 

Konform nenit 47 të KPRK-së, me pelqimin dhe kërkesën e të akuzuarit dënimi me 

burgim në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) ditëve i zëvendësohet ME DËNIM ME GJOBË 

në shumë prej 1000 (njëmijë) €uro, të cilin dënim është i obliguar që ta paguaj në afat prej 1 

(një) muaji nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse i akuzuari J.H., nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj dënimin e zëvendësuar me 

gjobë në afat prej 1 (një) muaj nga dita e plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi, atëherë të 

akuzuarit dënimi me gjobë në shumë prej 1000 (njëmijë) €uro, i zëvendësohet me dënim me 
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burgim në kohëzgjatje prej pesëmbëdhjetë (50) ditëve, ashtu që për çdo ditë të kaluar në 

burgim do të llogaritet nga 20 (njëzet) €uro. 

 

               I dëmtuari I.H., Komuna e Gjakovës, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohen në kontest të rregullt juridiko- civil. 

 
               Detyrohet i akuzuarit J.H. që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale në emër të 

paushallit gjyqësor në shumë prej 30.oo Euro dhe në emër të akt ekspertimit mjeko ligjor 

shumën prej 20.oo euro, në mënyrë solidare, ndërsa për programin për kompensimin e 

viktimave të krimit shumën prej 30.oo- euro, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 

 

                                                             A r s y e t i m 

 
             1.Ecurija e procedurës penale 

 
     Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka ngritë Aktakuzës PP.nr.619/18 të datës 

23.07.2018, kundër  të akuzuarit I.H., për shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 

188 par.1 të KPRK-së dhe të akuzuarit I.H. për shkak të veprës penale lëndimi i rëndë trupor 

nga neni 189 par. 1 të KPRK-së. Duke i  propozuar gjykatës që të njëjtit të shpallen fajtor, dhe 

të dënohet sipas Ligjit. 

 

 Prokurori i shtetit Nazmi Krasniqi, gjatë shqyrtimit fillestar para leximit të aktakuzës 

bëri përmirësimin e kualifikimit juridik të veprës penale sa i përket të akuzuarit I.H., ashtu që 

nenit 188 par.1 të KPRK-së, i shtohet nën par.1.4 të KPRK-së, si dhe për të akuzuarin J.H. bëri 

rikualifikimin e veprës penale, duke marr parasysh faktin se vepra penale është kryer me mjete 

të rrezikshme me ç’ rast të akuzuarit – dëmtuarit I.H. i janë shkaktuar lëndime të rënda trupore, 

ashtu që duhet të jetë ka kryer veprën penale nga neni 189 par.5 lidhur me par.1 nën par.1.1 të 

KPRK-së, gjithashtu shtoi se meqenëse aktakuza është ngritur me datë 23.07.2018 sipas kodit 

penal që ka qenë në fuqi , ndërsa me datë 14.04.2019 është shfuqizuar kodi i vjetër penal dhe 

ka hyrë në fuqi kodi i ri penal Nr. 06/L-074, ashtu që bazuar në nenin 3 të KPRK-së, për 

zbatimin e ligjit më të favorshëm për të pandehurin, konsideroi se duhet të aplikohet kodi i ri 

penal dhe bëjë rikualifikimin e veprës penale, ashtu që duhet të jetë me këtë ka kryer veprën 

penale lëndim i rëndë trupor nga neni 186 par.3 lidhur me par.1 nën par. 3.1 të KPRK-së. 

Ndërsa pjesa tjetër e aktakuzës mbetet e pa ndryshuar. 

 

               I akuzuari I.H. gjatë shqyrtimit fillestar deklaroi se nuk e pranoi fajësinë për veprën 

penale më të cilën akuzohem, unë nuk i kam shkaktuar ato lëndime trupore për të cilat 

pretendon prokuroria. 

 

 I akuzuari J.H. gjatë shqyrtimit fillestar deklaroi se nuk e pranoi fajësinë për veprën 

penale me të cilën akuzohem, sepse këto lëndime që ia kam shkaktuar I. kam qenë i nxitur nga 

vetë ai, sepse më ka ndjek dhe unë jam detyruar që ta përdori forcën. 

 

 

              Pasi të akuzuarit I.H. dhe J.H. nuk e pranuan fajësinë për veprat penale me të cilat 

ngarkohen, gjyqtarja e  vetme gjykuese i njoftoi të akuzuarit se para shqyrtimit të dytë munden 

të: paraqesin kundërshtimin e tyre për provat e cekura në aktakuzë të paraqesin kërkesë për 
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hedhjen e aktakuzës nëse është  e ndaluar ligjërisht dhe të paraqesin kërkesa për hedhjen e 

aktakuzës për shkak të mos përshkrimit të veprës penale. 

 

              Mbrojtësi i të akuzuarit I.H.,av.Yll Xhiha me dt.14.05.2019 ka parashtruar kërkesë për 

hedhjen e aktakuzës, si dhe mbrojtësi i të akuzuarit J.H. av.Driton Dobruna me dt.07.06.2019, 

ka parashtruar kërkesë për kundërshtimin lidhur me provat në të cilat bazohet aktakuza dhe 

kërkesë për hedhjen e aktakuzës, para shqyrtimit të dytë gjyqësor në afatin e paraparë ligjor. 

 

             Gjykata me aktvendimin me nr.P.nr.488/18 ka refuzuar kërkesën e mbrojtësit e të 

akuzuarit I.H.,av.Yll Xhiha për hedhjen e aktakuzës, si dhe mbrojtësit e të akuzuarit J.H. 

av.Driton Dobruna për kundërshtimin lidhur me provat në të cilat bazohet aktakuza dhe 

kërkesë për hedhjen e aktakuzës, si e pa bazuar. 

 

              Gjykata e Apelit të Kosovës ma aktvendimin me nr.PN.nr.818/19,ka refuzuar si të pa 

bazuar ankesën e mbrojtësit të të pandehurit I.H.,av.Yll Xhiha,e paraqitur kundër aktvendimit 

të Gjykatës Themelore në Gjakovë,P.nr.488/18 të dt.26.06.2019.   

 

 Gjatë shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datë 03.03.2020, mbrojtësi i të akuzuarit J.H., 

avokati Driton Dobruna deklaroi se: para se të vazhdohet shqyrtimi gjyqësor më procedimin e 

provave, paraprakisht kërkoi që dëshmitarët të mos dëgjohen pasi që i mbrojturi im ka 

vendosur që ta pranoi fajësinë për veprën penale me të cilën akuzohet, me të cilin jam 

konsultuar paraprakisht dhe e kam njoftuar për favoret dhe pasojat e pranimit të fajësisë dhe ky 

vendim ka ardhur si vendim i përbashkët i të dyve pasi që janë relaksuar marrëdhëniet me të 

akuzuarin tjetër përkatësisht me vëllain e tij më të vogël I.H. dhe se çështja pronësore për çka 

edhe është iniciuar kjo mosmarrëveshje do të zgjidhet në procedurën jo kontestimore civile. 

 

           Mbrojtësi i të akuzuarit I.H., avokati Yll Xhiha, gjatë shqyrtimit gjyqësor deklaroi se: 

nuk e kundërshtoi dëgjimin e dëshmitarëve meqenëse dëgjimi i tyre është i padobishëm pasi që 

edhe unë si mbrojtës paraprakisht jam konsultuar me të mbrojturin tim I.H. dhe paraprakisht e 

kam njoftuar për natyrën, pasojat dhe favoret e pranimit të fajësisë, dhe i njëjti me vullnet të 

lirë e pranon veprën penale me të cilën ngarkohet. 

 

            I akuzuari I.H. deklaroi se: e mbështesë deklaratën e mbrojtësit tim av. Yll Xhiha, është 

e vërtetë që paraprakisht më ka njoftuar për favoret dhe pasojat e pranimit të fajësisë dhe pas 

njoftimit unë me vullnet të lirë dhe pa presion në këtë shqyrtim gjyqësor e pranoi fajësinë për 

veprën penale me të cilën akuzohem. 

 

           I akuzuari J.H. deklaroi se: e mbështesë deklaratën e mbrojtësit tim av.Driton Dobruna, 

është e vërtetë që paraprakisht më ka njoftuar për favoret dhe pasojat e pranimit të fajësisë dhe 

pas njoftimit unë me vullnet të lirë dhe pa presion në këtë shqyrtim gjyqësor e pranoi fajësinë 

për veprën penale me të cilën akuzohem. 

            

             Prokuroria e shtetit Mone Syla deklaroi se: nuk e kundërshtojë pranimin e fajësisë nga 

ana e të akuzuarve, pasi që të njëjtit pranimin e fajësisë e bëjnë me vetëdije dhe vullnet të plotë 

pa presion paraprakisht të konsultuar me mbrojtësit e tyre, të njëjtit e kanë kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë po ashtu pranimi i fajësisë mbështetet edhe  provat dhe në faktet 

që  janë bashkangjitur aktakuzës, dhe që të dytë shprehen gatishmëri që burimin e incidentit në 

rastin konkret kontestin pronësor do ta zgjidhin në procedurën civile prej nga aty e ka burimin 

e  konflikti i kësaj çështje juridiko penale. 
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                  2.Vlersimi i pranimit të fajësisë  

 

           Gjyqtarja e vetme gjykuese në shqyrtim gjyqësor pas dëgjimit të palëve ka marr 

aktvendim me të cilën ka pranuar pranimin e fajësisë nga të akuzuarit I.H. dhe J.H. ,nga se ka 

ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarve është bërë në pajtim me nenin 

248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë gjykata ka fituar bindjen se të akuzuarit e kanë 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale, që iu vihet në barrë dhe 

është bindur se pranimin e kanë bërë në baza vullnetare, pas konsultimeve të mjaftueshme me 

mbrojtësit e tyre av.Driton Dobruna dhe av.Ylli Xhiha, duke u mbështetur edhe në faktet dhe 

provat që i përmban Aktakuza, në materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo 

provë tjetër dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, 

andaj ka aprovuar pranimin e fajësisë të bërë nga ana e të akuzuarve, si dhe ka gjetur se janë 

përmbushur të gjitha kushtet ligjore nga neni 326 par. 4, të KPPK-së, shqyrtimin gjyqësor e ka 

vazhduar me fjalën përfundimtare të palëve. 

         

               3.Fjala përfundimtare e palëve në procedurë 

 

   Prokuroria e shtetit Mone Syla në fjalën e vetë përfundimtare deklaroi se: meqenëse 

tani në këtë shqyrtim gjyqësor paraprakisht mbrojtësit e palëve u deklaruan në emër të 

pandehurve që në këtë fazë të shqyrtimit gjyqësor të njëjtit pas konsultimeve të mjaftueshme 

me të mbrojturit e tyre janë deklaruar që të dytë të akuzuarit I. dhe J. e pranojnë veprën penale 

me të cilën ngarkohen si dhe  vetë të akuzuarit I.H. dhe J.H. me vetëdije dhe vullnet të plotë e 

pranojnë fajësinë për veprën penale me të cilën ngarkohen dhe se që të dytë u deklaruan se tani 

e tutje nuk do të kenë ndonjë mosmarrëveshje në mesë tyre, për faktin se që nga dita e sodit 

çështjen apo pikën kyçe për të cilën ka lindë edhe mosmarrëveshjet e që në rastin konkret është 

kontesti pronësor do ta zgjidhin në procedurën kontestimore ashtu si e parasheh ligjin dhe se 

premtojnë se në të ardhmen nuk do të ketë konflikte të kësaj natyre, andaj meqenëse dytë të 

akuzuarit kanë një moshë, janë vëllezër dhe për kundër këtyre rrethanave flasin bindshëm se 

veprimet e tilla nuk do të përsërisin duke premtuar para   gjyqtares së çështjes duke u betuar se 

nuk do të përsërisin veprimet e tilla por të gjitha mosmarrëveshje në të ardhmen do ti zgjidhin 

me marrëveshje, andaj në rastin konkret deklaroi se aktakuza dhe provat e saj e përbëjnë të 

gjitha elementet e veprës penale me të cilën akuzohen, andaj i propozoi gjykatës që në rastin 

konkret të merr për bazë të gjitha rrethanat dhe pretendimet dhe premtimet e lartë cekura si dhe 

moshën e tyre të shtyrë, e po ashtu i propozoi gjykatës që me rastin e marrjes së shqiptimit të 

dënimit të ketë parasysh të gjitha këto të lartë cekura, por në rastin konkret të shikoi edhe për 

ndonjë rrethanë rënduese nëse gjen. 

 

            Mbrojtësi i të akuzuari I.H., av.Yll Xhiha në fjalën e vetë përfundimtare, deklaroi se: 

kërkoi nga gjykata të ketë parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese siç janë, pranimin e fajësisë, e 

kaluara e tij kriminale, më parë nuk ka qenë i dënuar, mosha e tij të shtyrë, kërkim falje dhe 

ndonjë rrethanë tjetër eventuale nëse gjen gjykata, dhe të njëjtit ti shqiptoi një dënim sa më i 

butë.  

 

           I akuzuari I.H. në fjalën e vetë përfundimtare deklaroi se: sërish e pranoi veprën penale 

me të cilën akuzohem, dhe e mbështes në tërësi fjalën përfundimtare të mbrojtësit av.Yll 

Xhiha. 

                

               Mbrojtësi i të akuzuarit J.H., av.Driton Dobruna në fjalën e vetë përfundimtare 

deklaroi se: ky shqyrtimi me gjithë se ka zgjatur më shumë dhe ka qenë më i komplikuar për 

shkak të afërsisë familjare të të akuzuarve, mund të them me plotë kënaqësi që sot u bë një 
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pajtim jo vetëm si pranimi i fajësisë por edhe një marrëveshje që prona / servituti i cili ka qenë 

burim i së keqe në mes të dy vëllezërve të zgjidhet në procedurë civile me ndihmën e avokatit 

mbrojtës të palës tjetër dhe mua si mbrojtës, pas disa seancave i mbrojturi im e ka kuptuar 

veprën e kryer penale sepse për shkak të moshës nuk ka arrit me kuptua që vepra penale është e 

natyrës së rëndë dhe pranimi i fajësisë do të jap mundësi që të marr një dënim më të butë, si 

rrethanat tjera lehtësuese është pranimi i fajësisë, mosha e shtyrë, pendimi i thellë dhe kërkim 

falja para gjykatës dhe të pranishmëve në këtë sallë, andaj ju bëjë kërkesë apel dhe lutje të 

gjithëve që këtë të moshuarit të mbrojturit tim ti shqiptohet një dënim më i butë dhe këtë do të 

ia lë në vlerësim gjykatës. 

 

               I akuzuari J.H. në fjalën e vetë përfundimtare deklaroi se: sërish e pranoi veprën 

penale me të cilën akuzohem dhe e mbështes në tërësi fjalën përfundimtare të mbrojtësit 

av.Driton Dobruna. 

 

             3.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

             Në shqyrtimin gjyqësor gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: Në tersi u vërtetua se  

i akuzuari I.H., me datë 09.04.2018, rreth orës 17:00 min, në fshatin B.B., Komuna e 

Gjakovës, i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore të dëmtuarit J.H., në atë mënyrë që gjersa i 

dëmtuari J. kishte qenë duke e punuar tokën e tij, me të cilin kishte konflikte pronësore, aty 

kishte kaluar i vëllai, tani i pandehuri I.H., i dëmtuari J. i kishte thënë se nuk ke të drejtë të 

kalosh në këtë pjesë të tokës, fillimisht kishte filluar një konflikt verbal, e më pas janë 

përleshur edhe fizikisht, ashtu që i pandehuri I. e kishte goditur të dëmtuarin J., duke e rrëzuar 

për toke, me ç’ rast të dëmtuarit i shkakton lëndime të lehta trupore të përshkruara në 

ekspertizën mjeko – ligjore të Dr.V.H.um të datës 22.05.2018.. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: Në tersi u vërtetua se i 

akuzuari J. H., me datë 09.04.2018, rreth orës 17:00 min, në fshatin B.B., Komuna e Gjakovës, 

i ka shkaktuar lëndime të rënda trupore të dëmtuarit I.H., në atë mënyrë që gjersa i pandehuri J. 

kishte qenë duke e punuar tokën e tij, aty kishte kaluar vëllai i tij, tani i dëmtuari I.H., me të 

cilin kishte konflikte pronësore e pasi që i pandehuri I. i kishte thënë se nuk ke të drejtë të 

kalosh në këtë pjesë të tokës, kishte ardhur deri te një konflikt verbal në mes tyre, e më pas 

janë përleshur edhe fizikisht, ashtu që i pandehuri J. e kishte goditur të dëmtuarin me një 

tërfurk në dorën e djathtë të dëmtuarin I., e më pas me thikë e kishte gërvishtur në stomak, me 

ç’ rast të dëmtuarit i shkakton lëndime të rënda përkatësisht thyerje të kokës së kockës – 

metarapale të gishtit të vogël të dorës së djathtë, të përshkruar në ekspertizën mjeko-ligjore të 

;Dr.V.H.i, të datës 22.05.2018. 

 

 

 
 

           5.Vendimi për shpalljen fajtor të akuzuarit 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga të 

akuzuarit, të cilët në shqyrtimin gjyqësor vullnetarisht e kanë pranuar fajësinë, gjykata ka 

ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga të akuzuarit është bërë në pajtim me nenin 248 të 

KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë gjyqtarja e vetme gjykues konstatoi se të akuzuarit e kanë 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga të akuzuarit, 

pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjet që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara 
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nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë 

ligjore ose gabime faktike.   

 

            Gjykata nga të cekurat më lartë  ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarve 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprave penale të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarit të shpallën fajtor dhe të i gjykojë në bazë 

të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tyre. 

 

             6.Rrethanat që janë marr për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve, gjykata vlerësoi të 

gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese në kuptim të dispozitave të nenit 73,74 dhe 69,70 të 

KPRK-së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata 

ka vlerësuar rrethanat personale të akuzuarve: gjendjen e tyre ekonomike, janë mbajtës të 

familjes, janë familjar, pranimin e fajit, mosha e tyre e shtyrë, pendimin e tyre të thellë për 

veprën e kryer, premtimin se  në të ardhmen nuk do të përsërisin veprën e tillë penale, se të 

njëjtit janë pajtuar që kontestin pronësor ta zgjidhin në procedurë kontestimore, sjelljet 

korrekte të tyre gjatë gjykimit, i akuzuari I.H. me parë asnjëherë nuk është ra ndesh me ligjin, 

ndërsa si rrethanë rënduese Gjykata ka marr parasysh peshën e veprës penale të kryer, motivet 

për kryerjen e veprës penale, rrethanat në të cilat është kryer veprat penale, andaj duke marr 

parasysh këto rrethana, gjykata ka ardhur në përfundim se në rastin konkret ekzistojnë kushtet 

për zbutjen e dënimit nga neni 75 par.1 nënpar.1.2 dhe 71 par.1 nën.par.1.2 të KPRK-së dhe në 

rastin konkret ka aplikuar dispozitën e nenit 76 par.1 nënpar.1.5 dhe nenit 72 par.1 nën.par.1.5 

të KPRK-së kur ka shqiptuar dënimin si në dispozitiv të aktgjykimit dhe ka ardhur në 

përfundim se me dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, do të arrihet efekti 

dhe qëllimi i tij nga neni 41 dhe 38 i KPRK-së dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas bindjes së 

gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i 

posedojnë të akuzuarit dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikoj në parandalimin e të akuzuarve 

nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëj rehabilitimin e tyre, do të parandaloj 

personat tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të shpreh gjykimin shoqëror për veprën 

penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit.  

 

           7.Vendimi lidhur me kërkesën pasurore juridike 

 

            Vendimi për udhëzimin e palëve të dëmtuara në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.2 të KPPK-ës. 

 

           8.Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale dhe në emër të paushallit gjyqësor, është marr 

komfor nenit 450 par. 1 dhe 2 nën par.2.1 dhe 2.6 lidhur me nenin 453 të KPPK-se, si dhe për 

shpenzimet për programin për kompensimin e viktimave të krimit duke u bazuar në nenin 39 

par.3 nënpar.3.1të Ligjit Nr.05/L-036.për Kompensimin e Viktimave të Krimit                 

 

Nga sa u tha më lart u vendosë si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  

 

                                  GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

                                          -Departamenti i përgjithshëm- 

                                           P. nr.488/18 më datë 04.03.2020. 
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Bashkëpunëtori profesional,         Gjyqtarja e vetme gjykuese 

Driton Sadiku                 Diana Sina 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa, në  afatin prej 15 

ditësh, nga dita e marrjes së tij në dorëzim, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmes kësaj 

Gjykate.      
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