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Numri i lëndës: 2018:068727 

Datë: 22.09.2020 

Numri i dokumentit:     01129008 

                                                                                                                            P.nr.1934/18 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
                                                           

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 
vetëm gjykues Fidan Hoxha, me bashkëpunëtorin profesional Uran Zogaj,  në lëndën 
penale ndaj të pandehurit Xh.K nga Prizreni, rr. “...” nr. ..., për shkak të veprës penale 
kanosja nga neni 185 par. 1 dhe veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par. 1 
pika 1.4. KP-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren PP/II 
nr.2297-4/18 të datës 29.11.2018, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit fillestar, në 
prezencën e Prokurorit të Shtetit Shahadin Destani, përfaqësueses së palës së dëmtuar, 
av. M.Q, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij av. V.H më datë 10.09.2020 mori dhe publikisht 
shpalli, ndërsa me datën 22.09.2020 përpiloi me shkrim këtë: 

 
A K T GJ Y K I M 

 
I akuzuari, 

 
XH.K, nga i ati M., e ëma N., e vajzërisë K., i lindur më datë ..., në Prizren, ku edhe 

banon në rr. “...” nr. ..., i martuar, baba i ... fëmijëve, ka të kryer Fakultetin Ekonomik, 
tregtar, i gjendjes së mirë ekonomike, me numër personal ..., shqiptar, shtetas i  
Republikës së Kosovës.  

 
 

ËSHTË FAJTOR 
 
I. Se më datë 27.08.2018, rreth orës 12:00, në Prizren, pikërisht në rrugën “...”, seriozisht 
e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do t’i shkaktojë ndonjë të keqe, me 
qëllim të frikësimit apo shkaktimit të ankthit të dëmtuarës F.K, në atë mënyrë që derisa e 
dëmtuara bashkë me bashkëshortin e saj F.D ishin duke ecur në rrugë, i afrohet të njëjtës 
afër fytyrës dhe i kanoset me fjalë: “do t’ju mbys të gjithëve, do t’ju kalli edhe galerinë”, 
me ç’rast me këto veprime tek e njëjta ka shkaktuar ankth dhe frikë si dhe ia ka rrezikuar 
sigurinë personale. 
 
     Me këto veprime ka kryer veprën penale kanosja nga neni 185 par. 1 të KP-së. 
 
II. Se më datë, kohë dhe vend të njëjtë si pasojë e rrethanave të krijuara si në dispozitivin 
nën I të këtij aktgjykimi, i shkakton lëndime trupore dhe përkohësisht ia dëmton 
shëndetin e F.D, duke e goditur me grushte në gjoks, me ç’rast me këto veprime i 
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shkakton lëndime të lehta trupore dhe atë: dërrmishje dhe gërvishtje lëkurore të nyjës 
(kyçit, artikulacionit) të byzylykut të dorës së djathtë, me besueshmëri të shkaktuara nga 
veprimi mekanik i mjetit të fortë mbretës-gërvishtës (jo i mprehtë, i topitur), lëndime 
këto të konstatuara në mendimin e ekspertit mjeko-ligjore, dr. V.H, të dhënë me datë 
04.10.2018. 
 
           Me këto veprime ka kryer veprën penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 
par. 1 pika 1.4. të KP-së. 

 
Andaj, gjykata në bazë të dispozitave të lartshënuara dhe neneve 7, 8, 9, 10, 17, 41, 

42, 43 par. 1 pika 1.3, 46, 73, 74, 80 të KP-së dhe nenit 365 të KPP-së, të akuzuarit i 
shqipton: 

 
                                                              

DËNIM ME GJOBË 
 
Ashtu që të akuzuarit Xh.K, 
 
- Për veprën penale si në dispozitiv nën I të aktgjykimit i shqipton dënim me 

gjobë në shumën prej dyqind (200) euro. 
 
- Për veprën penale si në dispozitiv nën II të aktgjykimit i shqipton dënim me 

gjobë në shumën prej treqind (300) euro. 
 
Duke aplikuar dispozitat ligjore sipas nenit 80 par. 2 nën par. 4 të KPK-së, të 

akuzuarit Xh.K, i shqiptohet dënimi unik me gjobë në shumën prej pesëqind (500) 
euro, të cilin dënim i akuzuari është i obliguar ta paguajë në afat prej 15 ditëve nga dita e 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 
Nëse i akuzuari Xh.K nuk dëshiron ose nuk mund ta paguajë dënimin me gjobë, 

atëherë gjykata konform nenit 46 par. 3 të KPK-së, dënimin me gjobë në lartësi prej 500 € 
(pesëqind) euro, do t’ia zëvendësoj me dënim me burgim, ashtu që për çdo 20 € do ti 
llogaritet 1 (një) ditë burgim, respektivisht 25 (njëzet e pesë) ditë burgim. 

 
E dëmtuara F.R nga Prizreni, rr. “...”, nr. ..., për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike, udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil.  
 

Obligohet i akuzuari që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale dhe atë në 
emër të ekspertizës mjeko-ligjore shumën prej 20 euro, paushallin gjyqësor në shumën 
prej 20 euro, si dhe në emër të fondit për kompensimit e viktimave të krimit shumën prej 
30 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi, nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 
 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Prizren, pranë kësaj gjykate ka parashtruar aktakuzën 
me numër PP/II nr. 2297-4/18 të datës 29.11.2018 kundër të akuzuarit Xh.K nga 
Prizreni, rr. “...” nr. ..., për shkak të veprës penale kanosja nga neni 185 par. 1 dhe veprës 



 Numri i lëndës: 2018:068727 
 Datë: 22.09.2020 
 Numri i dokumentit: 01129008 
 

3 (4)  

   
2
0
1
8
:0
6
8
7
2
8

 

penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par. 1 pika 1.4. të KPK-së dhe të akuzuarit F.D 
nga Prizreni rr. “...”, për shkak të veprës penale sulmi nga neni 187 par. 1 të KPK-së. 

 
Me aktvendimi e kësaj gjykate P.nr.1934/18 të datës 10.09.2020, është veçuar 

procedura penale ndaj të pandehurit F.D . 
 
Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale ka caktuar shqyrtimin fillestar, në të 

cilin i akuzuari pasi që është deklaruar lidhje me aktakuzën e Prokurorisë Themelore në 
Prizren PP/II nr.2297-4/18 të datës 29.11.2018, ka pranuar fajësinë për veprën penale 
për të cilën akuzohet sipas kësaj aktakuze. 
 

Gjykata në shqyrtimin fillestar nga pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe 
provave materiale në shkresat e lëndës, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 
I. Se më datë 27.08.2018, rreth orës 12:00, Në Prizren, pikërisht në rrugën “...”, 

seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do t’i shkaktojë ndonjë të 
keqe, me qëllim të frikësimit apo shkaktimit të ankthit të dëmtuarës F.K, në atë mënyrë 
që derisa e dëmtuara bashkë me bashkëshortin e saj F.D ishin duke ecur në rrugë, i 
afrohet të njëjtës afër fytyrës dhe i kanoset me fjalë: “do t’ju mbys të gjithëve, do t’ju kalli 
edhe galerinë”, me ç’rast me këto veprime tek e njëjta ka shkaktuar ankth dhe frikë si dhe 
ia ka rrezikuar sigurinë personale. 

 
II. Se më datë, kohë dhe vend të njëjtë si pasojë e rrethanave të krijuara si në 

dispozitivin nën I të këtij aktgjykimi, i shkakton lëndime trupore dhe përkohësisht ia 
dëmton shëndetin e F.D, duke e goditur me grushte në gjoks, me ç’rast me këto veprime i 
shkakton lëndime të lehta trupore dhe atë: dërrmishje dhe gërvishtje lëkurore të nyjës 
(kyçit, artikulacionit) të byzylykut të dorës së djathtë, me besueshmëri të shkaktuara nga 
veprimi mekanik i mjetit të fortë mbretës-gërvishtës (jo i mprehtë, i topitur), lëndime 
këto të konstatuara në mendimin e ekspertit mjeko-ligjore, dr. V.H, të dhënë me datë 
04.10.2018. 

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

akuzuarit Xh.K i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht është paraqitur në gjykatë dhe ka 
pranuar fajësinë, për shkak së cilës gjykata fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës 
zyrtare gjykata, konform nenit 257 të KPPK-së, nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e pa 
pranueshme. Gjithashtu gjykata në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar natyrën 
dhe pasojat e pranimit të fajësisë për veprat penale të cilat i vihen në barrë e që pranimi i 
fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzim dhe mbështetet në fakte dhe 
prova materiale të cilat janë paraqitur në aktakuzë, për të cilat i akuzuari ka qenë i 
njoftuar.  

 
Kështu, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit 

Xh.K është bërë në pajtim me nenin 248 të KPPK-së dhe faktet që përmban aktakuza dhe 
se në veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprave penale: kanosja nga 
neni 185 par. 1 dhe lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par. 1 pika 1.4. të KPK-së, dhe për 
këtë gjykata ka vendosur që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe t’i shqiptoj dënimin si në 
dispozitiv të këtij aktgjykimi, paraprakisht duke e vërtetuar përgjegjësinë e tij penalo-
juridike. 
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Sa i përket dënimit, gjykata të akuzuarin e gjykoi me dënim unik me gjobë në 
shumën prej 500 € (pesëqind) euro, sipas pranimit të fajësisë në shqyrtim fillestar, duke 
qenë e bindur se me një dënim të tillë tek i akuzuari dhe në rrethin ku jeton, do të arrihet 
efekti i sanksionit penal që në të ardhmen të përmbahet nga veprimet e tilla inkriminuese 
dhe se një dënim i tillë i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë penale për të akuzuarin.  

 
Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit,  gjykata ka vlerësuar 

të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 73 dhe 74 të KPK-së 
të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Prej rrethanave lehtësuese 
për të akuzuarin Xh.K, ka vlerësuar pranimin e fajësisë, rrethanat personale të akuzuarit 
se është mbajtës i familjes, në gjykim ka pasur qëndrim tejet korrekt, pendimin dhe 
premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejë vepra penale. Kështu, pasi që gjykata nuk 
gjeti ndonjë rrethanë rënduese, ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar si në 
dispozitiv të këtij aktgjykimi do të arrihet qëllimi i dënimit dhe se ky dënim i shqiptuar 
sipas bindjes së gjykatës, është në proporcion me veprat penale të kryera dhe me 
rrethanat personale të cilat i ka i akuzuari. 

 
Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale u mor në kuptim të nenit 450 dhe 

453 par. 1 të KPPK-së. 
 
Vendimi mbi udhëzimin juridik në kontest të rregullt juridiko-civil u mbështet në 

nenin 463 par. 2 i KPPK-së. 
 
Vendimi për programin e kompensimit  të viktimave të krimit është marrë në 

kuptim të nenit 39 par. 3 pika 1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit me 
Nr.05/L-036. 

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

 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN- Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.1934/18 më datë 22.09.2020 
 
 

Bashkëpunëtori profesional                  Gjyqtari                                                                         
              Uran Zogaj                                                                                              Fidan Hoxha 
 
 
 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 
(pesëmbëdhjetë) ditësh nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 
nëpërmjet kësaj gjykate. 


