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Numri i lëndës: 2022:041449 

Datë: 30.05.2022 

Numri i dokumentit:     03075719 

P.nr.246/22 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL Sipas gjyqtarit Refki  Piraj, me pjesëmarrjen e procesmbajtësit Halime 

Nixha në lëndën penale kundër të pandehurit A.T.,,   për shkak te veprës penale lëndim i lehtë 

trupor nga neni 185 par.3 nen par.3.1   të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.06/L-074 

(KPRK), duke vendosur sipas aktakuzës PP/II.nr.378-9/22 e dt. 14.03.2022 në praninë e 

Prokurorit të Shtetit Ramadan Koro  të pandehurit A.T.,  më datë 30.05.2022.mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 
 

I pandehuri A.T., nga i ati .......... e ema .........., i lindur me .........., me nr.personal .........., 

me banim ne fsh. .........., Komuna e Gjakovës, i martuar babe i katër fëmijëve, ka te kryer klasën 

e pare te shkollës  fillore, i gjendjes se dobët ekonomike, ashkali shtetas i R. te Kosoves.  
     
 

 

           ESHTE  FAJTOR   

 

Me datë 26.02.2022, rreth orës 10:50 min., në Prizren, në lagjen “..........” saktësisht në 

afërsi të lokalit afarist “..........”, i pandehuri i shkakton lëndim të lehtë trupor dhe përkohësisht 

ia dëmton shëndetin e të dëmtuarës, viktimës së ndjeshme - bashkëshortes S.t.,, në atë mënyrë 

që pas mosmarrëveshjeve të vazhdueshme familjare, ditën kritike,  derisa e dëmtuara ishte duke 

punuar në lokalin e lartcekur, i pandehuri fillimisht e thërret të dëmtuarën që të dal jashtë, e njëjta 

refuzon, i pandehuri insiston që e njëjta të del jashtë, e kap për krahu, por në ato momente 

ndërhynë sigurimi duke e larguar të pandehurin, pastaj në momentin kur e dëmtuara del jashtë 

lokalit, i njëjti e sulmon fizikisht duke e kapur dhunshëm në krahun e dorës së majtë pastaj e 

godet me shuplakë në pjesën e fytyrës, me ç ‘rast të dëmtuarës i shkakton lëndime të lehta trupore 

si: ndrydhje në indet e buta të regjionit të supit të dorës së majtë dhe me besueshmëri të 

shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë mbretës (jo i mprehtë), lëndime këto të 

konstatuara në mendimin e ekspertizës – mjeko- ligjor të Dr. Flamur Dylhasi, të datës 

03.03.2022. 

-Me këto veprime ka kryer veprën penale: Lëndim i lehtë trupor, nga neni 185 

par.3, nën par. 3.1 lidhur me paragr. 1 të Kodit nr.06/L-074  Penal të Republikës së 

Kosovës. 
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Andaj gjykata ne kuptim te nenit  38, 39, 46, 47, 48, dhe 69 te KP-se te pandehurit iu 

shqipton : 

 

DËNIM   ME KUSHT    

 

Me burg ne kohëzgjatje prej 4 (katër)  muaj  cili dënim nuk do te ekzekutohet ne afatin 

prej 1 (nje) viti,  nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nëse i pandehuri  nuk kryen 

vepër te re penale. 

Koha e kaluar ne paraburgim prej dt.28.02.2022 deri me dt.28.03.2022 te akuzauarit do 

ti llogaritet ne rast te revokimit te dënimit me kusht.  

 

I dëmtuara  S.t., nga Prizreni rr. ..........pn. për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet ne kontest te rregullt civil.  

 

Obligohet i pandehuri qe  ti paguaj te gjitha shpenzimet e procedurës penale sa ato bëhen 

ne baze te llogarisë se gjykatës, kurse  ne emër te  paushallit gjyqësor te paguaj  shumen  prej  

20 euro, ne afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nen kërcenim te 

ekzekutimit te dhunshëm. 

  

 

Ne zbatim te ligjit mbi mbrojtjen  e viktimave te krimit te akuzuarit i caktohet taksa  ne 

lartësi prej nga 30 euro te cilën është i obliguar ta paguaj ne xhirollogarinë e kësaj gjykate ne 

afat prej 15 ditesh nga dita e plotfuqishmërisë. 

 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore  në Prizren i ka paraqitur kësaj gjykate aktakuzën PP/II.nr.3789/21  

dt.  14.03.2022 , kundër te akuzuarit A.T., nga Fsh. ..........K. .........., për shkak të veprës penale 

lëndim i lehte trupor nga neni 185 par.3 lidhur me par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.   

 

I pandehuri në shqyrtim fillestar në tërësi e ka pranuar veprën penale e cila i vihet në 

barrë sipas aktakuzës, e po ashtu ka pranuar edhe fajësinë . 

 

 Gjyqtari gjykues konstatoi se janë përmbushur kërkesat nga neni 248 i KPP-së, nga se i 

pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit te fajit, pranimi është i vullnetshëm  dhe i 

mbështetur ne faktet e çështjes qe përmban aktakuza, andaj me aktvendim pranoi pranimin e 

fajësisë. 

 

Kjo gjykatë gjeti se në veprimet e të akuzuarit , plotësohen të gjitha elementet qenësore 

te veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni nga neni 185 par. 3 lidhur me par 1 të  Kodit Penal 

të Republikës së Kosovës , prandaj dhe ia shqiptoi dënimin me kusht. 

 

 Me rastin e shqiptimit të dënimit kjo gjykate pati parasysh si rrethana lehtësuese per të 

akuzuarën , pranimin e fajësisë , premtimin se në të ardhmen nuk do te kryej me vepra penale,  

sjelljen korrekte para gjykatës. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është mare ne kuptim te 

nenit 450 dhe 452  të  te KPPK-se.  
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Më sa u tha më lartë u vendos si ne shqiptim të këtij aktgjykimi . 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2022:041449, 30.05.2022 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Refki  Piraj 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


