
P.nr.130/17 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN DEGA NË DRAGASH, si gjykatë 

penale e shkallës së parë, nga gjyqtari Sabaheta Kurteshi, me sekretaren juridike Senida 

Nuri – punëtore e kësaj gjykate, në lëndën penale sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Prizren PP/II.nr.203-8/17 të datës  10.10.2017, paraqitur ndaj të akuzuarit 

Sh.K nga fsh.Restelicë, me numër personal ..., për shkak se ka kryer veprën penale 

lëndimi i lehtë trupor  nga neni 188/2 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.04/L-

082(KPRK), në shqyrtimin gjyqsor të mbajtur më dt. 20.11.2019, në prezencën e 

përfaqësuesit të Prokurorisë Themelore në Prizren – prokurori Milot Krasniqi, të 

pandehurit, morri dhe publikisht shpalli këtë: 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 
 

 

 

Ndaj të akuzuarit:  

 
SH. K., i lindur më ..., me numër ... i biri i Isa K. dhe nënës S. K., e gjinisë B., me 

vendbanim në fsh. R. i gjendjes së dobët ekonomike, i Martuar babai i ... fëmijëve, ka të 

kryer shkollën e mesme, me përkatësi kombëtare, shqiptar, Shtetas i R. së Kosovës. 

 

 

ËSHTË  FAJTOR 
 

 

 

Se me dt. 27.01.2017 rreth ores 11:30 min, në fsh. .... Komuna e  Dragashit, i 

pandehuri saktësisht në shtëpinë e tij familajre meqëllim qeti shkaktoj lëndim trupor të 

dëmtuarës – bashkëshortes së tij A.K, në atë mënyrë që i njëjti pasi qe kërkon një cigare e 

ushqim nga vajza e tij A. dhe pasi qe e njëjta nuk i kishte dhën, i njëjti duke tentuar ta 

sulmon të njëjtën, ndërhyn e dëmtuara, me atë rast i pandehuri me dashje i 

shkaktonlëndim trupor të dëmtuarës A., e merrnjë dru (shkop) mjeti i rrezikshëm dhe i 

përshtashëm për shkaktimin e lëndimeve të rënda dhe e godet të njëjtën në bërrylin e 

dorës së djathtë, duke i shkaktuar dëmtimet të lehta trupore me pasoja të përkohshme për 

shëndetin, të konstatuara nga eksperti mejko ligjor dr. Ditor H.dhe dr. M.G.. 

 

 

- Këso dore ka kryer veprën penale, lëndimi i lehtë trupor  nga neni 188/2 i 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.04/L-082(KPRK). 



Andaj, gjykata në mbështetje të nenit  2, 4, 6, 41, 42, 43 par. 1 nën par. 1.3 lidhur me 
nenin 46 par. 1,2, neni 62 par. 1 nën par. 2.7 lidhur me nenin 69 par. 1  të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës  Nr.04/L-082(KPRK)  si dhe nenet 365 dhe 450  të KPP-së, të akuzuarin 
e gjykon me:  

  

 

DËNIM ME GJOBË 
 

 

Duke i shqiptuar dënimin me të holla në shumë prej 150.00 (njëqindë e pesdhjet 

euro) €, të cilin dënim do ta paguaj në llogarinë rrjedhëse të kësaj gjykate, në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij Aktgjykimi, poçese dënimin me të holla i 

pandehuri nuk e pagunë në afatin e caktuar i njëjti do të zëvendësohet me dënim me burg 

me këtë Aktgjykim  duke llogaritur 20 (njëzet euro) €, në një ditë burg dhe atë në 

kohëzgjatje prej 8 (tetë) ditë.  

 

E dëmtuara, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontestin e 

rregullt civilë juridik. 

 

 I akuzuari  OBLIGOHET që të paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës 

penale dhe atë: në emër të ekspertizës mjeko ligjore shumën prej 20,00 €,  në emër të 

paushallit gjyqësor ne shum prej 30.00 €, si dhe taksën për kompensimin e viktimave të 

krimit në shumë prej 30.00 €, në llogari të  kësaj gjykate, në afat prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi, nën kërcënimin  të ekzekutimit të dhunshëm.  

 

Në bazë të nenit 62 par. 1 nën par. 2.7 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës  

Nr.04/L-082(KPRK) ndaj tëakuzuarit shqiptohet dhe : 

 

 

DËNIMI  PLOTËSUES – KONFISKIMI I SENDIT 

 
 

 Të akuzuait i konfiskohet një shkop druri, si sendi i përdorur me rastin e kryerjes 

së veprës penale.  

 

 

A r s y e t i m 
 

 

  

Prokuroria Themelore nga Prizreni, i ka paraqitur kësaj gjykate aktakuzën së 

Prokurorisë Themelore në Prizren PP/II.nr.203-8/17 të datës  10.10.2017, paraqitur ndaj 

të akuzuarit Sh.Knga fsh.Restelicë, me numër personal ..., për shkak se ka kryer veprën 

penale lëndimi i lehtë trupor  nga neni 188/2 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

Nr.04/L-082(KPRK). 

 

 

 



 Kjo gjykatë caktuar shqyrtimin gjyqësor  me dt. 20.11.2019 m e ç’rast i akuzuari 

pas njoftimit edhe njëherë me të drejtat të tija e posaçërisht lidhur me pranimin e fajësisë 

qe ndikon në zbutjen e dënimit këtu i akuzuari ka deklaruar se pranon fajësinë për veprën 

penale me të cilin ngarkohet dhe e ndinë vetën fajtor.  

 

Përfaqësuesi i Prokurorisë Themelore në Prizren Prokurori i Shtetit  Milot 

Krasniqi  nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga i akuzuari në shqyrtimin gjyqësor 

dhe jep pëlqimin. 

   

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor  te datës 20.11.2019  ka vërtetuar këtë gjendje 

faktike: 

 

Se me dt. 27.01.2017 rreth ores 11:30 min, në fsh. ...Komuna e  Dragashit, i 

pandehuri saktësisht në shtëpinë e tij familajre meqëllim qeti shkaktoj lëndim trupor të 

dëmtuarës – bashkëshortes së tij A.K, në atë mënyrë që i njëjti pasi qe kërkon një cigare e 

ushqim nga vajza e tij A.dhe pasi qe e njëjta nuk i kishte dhën, i njëjti duke tentuar ta 

sulmon të njëjtën, ndërhyn e dëmtuara, me atë rast i pandehuri me dashje i 

shkaktonlëndim trupor të dëmtuarës A., e merrnjë dru (shkop) mjeti i rrezikshëm dhe i 

përshtashëm për shkaktimin e lëndimeve të rënda dhe e godet të njëjtën në bërrylin e 

dorës së djathtë, duke i shkaktuar dëmtimet të lehta trupore me pasoja të përkohshme për 

shëndetin, të konstatuara nga eksperti mejko ligjor dr. D. H dhe dr. M. G. 

 

Gjykata këto fakte i ka pranuar nga vet pranimi i fajit nga i akuzuari, i cili në 

shqyrtimin gjyqësor, vullnetarisht e ka pranuar fajësinë për veprën penale qe i ngarkohet 

meaktakuzë. 

 

 Prokurori i shtetit ka jep dhe pëlqimin për pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit.  

 

Gjatë pranimit të fajësisë gjykata sipas detyrës zyrtare konform dispozitave  

ligjore neni 246  të KPP-së, nuk ka gjetur se ekziston ndonjë prove e pa pranueshme apo 

ndonjëra nga arsyet për hedhje të aktakuzës, konform nenit 248 të KPP-së, po ashtu 

gjykata në tërësi ka vërtetuar se ia kuzuari pas pranimit të vullnetshëmtë fajësisë, aj e ka 

kuptuar natyrën dhe pasojat të pranimit të fajit për veprën penale e cila i vihet në barë.  

 

Ky pranimi i fajësisë  nga ana e të akuzuarit është bërë në mënyrë të pa 

kushtëzuar dhe të vullnetshme nga se pranimi i fajit mbështetët në faktet e çështjes që i 

përmban aktakuza, sepse i akuzuari prej fillimit të procedurës kundër tij e gjatë  

shqyrtimit fillestar dhe gjyqësor  ëshë njoftuar me të gjitha provat si: raportin nga 

Stacioni Policor-njësiti hetues nr. rasti 2017-GD-15, me dt. 30.01.2017,  raporti i oficerit 

të dt. 27.01.2017,  konstatimet dhe mendimi i ekspertit mjeko ligjor dr. D.H dhe dr. M.G, 

raportit mjekësor të lëshuar nga QKMF në Dragash, të dt. 27.01.2017, ashtu qe gjykata 

ka ardhur nëpërfundim se në veprimet e të akuzuarit provohen të gjitha elementet e 

qenies së veprës penale të përshkruar si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, andaj gjykata 

ka vendosur që të akuzuarin ta shapll fajtor dhe ta gjykoj me dënim me të holla e 

këtëduke u bazuar në Ligjet në fuqi, e më parë në tërësi duke vërtetuar përgjegjësinë 

penale juridike të akuzuarit. 

 

 

 



 

Gjykata gjatë marrjes se vendimit mbi dënimit ndaj të akuzuarit ka vlerësuar të 

gjitha rrethanat lehtësuese dhe renduese të parapara si në nenin 73, 74,75 të KPRK-së, të 

cilat ndikojnë në zgjidhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Gjykata si rrethanë lehtësuese 

ka vlerësuar se në gjykatë i akuzuari ka pas qëndrim të jetë korrekt, faktin se e ka pranuar 

veprën penale e kjo nën kupton edhe pendimin e tij për kryerjen e veprës penale, është 

mbajtës i vetëm i familjes,  prandaj gjykata ka ardhur në përfundim se me këtë lloj të 

dënimit  me të holla të shqiptuar është i bindur se ndaj të akuzuarit do ta arrihet efekti i 

sanksionit të paraparë sipas KP-së, që në të ardhmen i akuzuari dhe me kërcënim të 

dënimit nuk do të kryej vepër të re penale.  

 

Të dëmtuarën udhëzohen në kontest të rregullt civile – juridik për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor u murrën 

në kuptim të nenit 450 par. 2   të KPP-së dhe konform Ligjit për komepnsimin e 

viktimave të krimit. 

 

Vendimi mbi shqiptimin e dënimit plotësues u murr konform nenit 69 par. 1 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.04/L-082(KPRK). 

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në  dispozitiv te këtij Aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN DEGA NË DRAGASH 

P.nr.130/17 të dt. 20.11.2019 

 

 

 

Sekretare Juridike:       Gj y q t a r i : 

Senida Nuri        Sabaheta Kurteshi 

 

 

UDHËZIM JURIDIKE : Kundër këtij Aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë 

në ankesë në afat prej 15 ditësh  nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë. Ankesa dorëzohet përmes kësaj gjykate. 
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