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Numri i lëndës: 2022:050489 

Datë: 16.05.2022 

Numri i dokumentit:     03014150 

 

 

 P. nr.373/2022 

                                                                                   

                 NE EMËR TË POPULLIT 

 

 Gjykata Themelore-Departamenti Penal në Prizren, me gjyqtarin gjykues Fatmir 

Krasniqi, dhe sekretares juridike Fatime Bajraktari, në çeshtjen penale kundër të akuzuarit, D.M., 

nga Prizreni, me mbrojtesin ne tije av.K.M., nga Prizreni, për shkak të veprës penale lendim i 

lehte trupor nga neni 185 par.3 nenpar.3.1 lidhur me par.1 të KP-së, sipas aktakuzës të PP/II 

nr.437-8/2022 të dt.05.04.2022, pas mbajtjes së seancës të shqyrtimit fillestar gjyqesor, në 

prezencën e Prokurorit Themelor te shtetit ne Prizren, Naim Gashi, të akuzuarit, me datë 

14.04.2022  morri dhe publikisht shpalli këtë: 

 

     A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari D.M.,, nga i ati .........., e ëma .........., e vajzërisë .........., i lindur me ..........në 

fsh. .........., tani me banim ne Prizren, rr. ..........pnr, i martuar baba i 2 femijeve, ka të kryer 

shkollën fillore, punetor, i gjendjes së dobet ekonomike, ashkali, shtetas i Republikës së 

Kosovës, nr.pers. .......... 

 

ËSHTË FAJTOR  
 

Se me date 16.03.2022, rreth ores 22,00 min, ne banesen e tije familjare e cila gjindet ne 

Prizren ne rr. .........., i pandehuri me qellim qe ti shkaktoj lendim trupor te demtuares-

bashkoshortes se tije E.M., si viktime e ndijeshme, per shkak te mardhenjes familjare me te 

pandehurin, ne ate menyre qe i pandehuri posa kthehet nga puna, ne shtepi, kerkon ushqim mga 

e demtuara, dhe pasi qe e demtuara i thote se nuk ka sjell ushqim dhe nuk kishte se qka te 

pregadis, i pandehuri revoltohet fillon te bertas te demtuares, edhe pse i vetedijshem se e 

demtuara kishte probleme me boshtin kurizor, e godet me grushta disa here ne shpine duke e 

rrezuar ne komodine, ku e demtuara merr djalin 13 vjeqar dhe ik nga aty, dhe e lajmron rastin ne 

polici, si rrjedhoje e kesaj te demtuares i ka shkaktuar ndrydhje te indeve te buta ne regjionin e 

kokes, gjakederdhje nenlekurore te regjionit te zverkes te kokes, dhe te regjionit te kofshes se 

kembes se djathte, duke i shkaktuar lendime te lehta trupore, lendime keto te konstatuara nga 

eksperti mjeko-ligjor dr.V.H.,  dt.26.03.2022, 

 

-kesodore  ka kryer veprën penale lendim i lehte trupor nga neni 185 par.3 

nenpar.3.1 lidhur me par.1 të KP-së.      
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Gjykata në bazë të nenit 4, 7, 17, 21, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 69, 70, 71, 72,  dhe nenit 185 

parag.3 nenpar.3.1 lidhur me par.1 të KP-së, si dhe nenit 365 të KPPK-ës, te akuzuarin e :   

  

GJYKON 

 

Per vepren penale si ne dispozitivin e kesaj aktakuze i shqipton DËNIM ME BURGIM 

 

Në kohëzgjatje prej 6 /gjashte/ muajve, ne te cilin denim do te llogaritet edhe koha e 

kaluar ne masen e paraburgimit nga dt.16.03.2022 deri me dt.15.04.2022 

 

Duke aplikuar nenin 3 par.2 te KP-se, dhe nenin 44 te KP-se, me propozimin dhe 

pelqimin e te akuzuarit, denimi i shqiptuar me burgim ne kohezgjatje prej 6 /gjashte/ muajve, i 

zevendsohet me denim me gjobe. Gjykata të akuzuarit i denimin me burgim ne kohezgjatje prej 

3 /tre/ muajve, i zevendeson ne denim ne me gjobë në shumën prej 1.000,00 € /njemije/ Euro, 

në te cilën denim me gjobe do tte llogaritet edhe koha e kaluar ne masen e paraburgimit nga 

dt.16.03.22 deri me dt.14.04.22, e te cilen shume te denimit te ngelur me gjobe do ta  paguaj në 

afat prej 15 dite pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse dënimi me gjobë nuk ekzekutohet 

as me detyrim, i njëjti do ti zëvendësohet me dënim burgimi në atë mënyrë që çdo 20 euro nga 

shuma e dënimit të shqiptuar do ti llogaritet një ditë burgim,  

 

Obligohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet gjyqësore të procedurës penale dhe atë në 

emër të paushallit gjyqsor në shumën prej 30 euro, ne emer te ekspertizes mjeko-ligjore shumen 

prej 20,00 euro, dhe në emër të kompensimit të viktimave të krimit në shumën prej 30 euro, në 

afat prej 15 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcenim të ekzekutimit 

me dhunë. 

   

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritë aktakuzë PP/II 

nr.437-8/22 të dt.05.04.2022, kundër të akuzuarit D.M., nga Prizreni, për shkak të veprës penale 

lendim i lehte trupor nga neni 185 par.3 nenpar.3.1 lidhur me par.1 te KP-së,  

 

Gjykata ne shqyrtim fillestar ka vertetuar  gjendjen e ketille faktike nga pranimi i fajesise 

nga ana e te akuzuarit i cili vullnetarisht e ka pranuar fajesin, per shkak te se ciles gjykata fare 

nuk ka administruar provat. Sipas detyres zyrtare gjykata nuk gjeti se ekziston ndonje prove e pa 

pranueshme, gjithashtu gjykata ne teresi ka vertetuar se i akuzuari e ka kuptuar natyren dhe 

pasojat e pranimit te fajesis per veprat penale te cilat iu vihen ne bare, e qe pranimi i fajesis eshte 

bere ne menyre vullnetare dhe pa kushtezime, duke u mbeshtetur ne fakte dhe prova materiale te 

cilat jane paraqitur ne aktakuze, per te cilat i akuzuari ka qene i njoftuar me te gjitha provat 

materiale. Gjykata ka ardhe ne perfundim, se pranimi i fajesise nga ana e te akuzuarit eshte bere 

ne pajtim me nenin 248 te KPPK-se, dhe faktet qe permban aktakuzen, ne veprimin e te 

akuzuareve formohen te gjitha tiparet dhe elementet e vepres penale lendim i lehte trupor nga 

neni 185 par.3 nenpar.3.1 të KP-së,  dhe per kete gjykata te akuzuarin e shpalli fajtor dhe i 

shqiptoi denimin me gjobe, paraprakisht duke iu vertetuar pergjegjesine e tije penalo-juridike.  

 

Me rastin e caktimit te denimit ndaj te akuzuareve gjykata vleresoi te gjitha rrethanat ne 

kuptim te nenit 69 te KPK-se te cilat ndikojne ne llojin  dhe lartesine e denimit, duke mos e gjetur  

rrethanat  posaqerisht renduese, e si rrethane lehtesuese eshte marre pranimi i fajesise nga ana e 

te akuzuarit, sjellja korrekte pas kryerjes se vepres penale, pendimi i thelle i tije, ne kuptim te 

nenit 70, 71 e 72 te KP-es, gjykata morri per baze edhe faktin se te akuzuarit ka bashkepunuar 
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me gjykaten, bashkepunimi i tije ka qene vullnetar ne hetimin dhe ndjekjen penale, ka pranuar 

fajesin dhe ka shprehur keqardhje per kete veper penale, publikisht i kerkon falje te demtuares-

bashkshortes, duke premtuar se eshte hera e pare qe ka ra ndesh me ligjin dhe nuk do te perserise 

asnjehere me veper penale te ketille,  si rrethane posaqerishte lehtesuese eshte marre pranimi 

vullnetar i fajesise, andaj gjykata me aplikimin e nenit 44 te KP-se , me pelqimin e te akuzuarit, 

denimin me burgim i ka zevendsuar ne denim me gjobe, sepse konsideron se me shqiptimin edhe 

te ketije lloj  denimit me gjobe,  do te arrihet qellimi i denimit,  duke menduar se denimi i 

shqiptuar i pergjigjet shkalles se pergjegjesise se tije, dhe me ketedo te ndikoje te i akuzuari qe  

ne te ardhmen te jete i kujdesshem dhe te permbahen nga veprimet e tilla te karakterit juridiko-

penal.  

Vendimi mbi për realizimin e kërkesës pasurore juridike, është marrë konform nenit 463 

par.1 e 2 të KPP-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, është marrë konform nenit 453 paragrafi 

1 të KPP-së. 

Vendimi mbi taksën gjyqësore në emër të kompensimit të viktimave të krimit është marrë 

në pajtim me nenin 39 par.3 nën par. 3.1të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit 

Nr.05/L-036. 

Nga të cekurat më lart u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi.  

 

      GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i pergjithshen penal 

P.nr.373/2022 të dt. 14.04.2022 

 

 

 

Sekretare juridike                                                            Gjyqtari  gjykues  

              

Fatime Bajraktari                       Fatmir Krasniqi 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij Aktgjykimi palët e pakënaqura kane te drejtë 

ankese në afat prej 15 ditëve nga dita e marrjes se te njëjtës, Gjykatës se Apelit ne Prishtine, e 

nëpërmjet te kësaj gjykate. 


