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Numri i dokumentit:     03516840 

 
                    

 

P.nr.915/2022   

 

  NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN – Departamenti i përgjithshëm Penal, gjyqtari i 

vetëm gjykues Fatmir Krasniqi me bashkëpunëtorin profesional Jeton Nezaj, në lëndën penale 

kundër të akuzuarit B.C., nga Prizreni, për shkak të veprës penale: Lëndimi i lehtë trupor, nga 

neni 185 par.3 nën par. 3.1 lidhur me par.1 të Kodit nr. 06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës, 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren PP/II.nr.1568-3/22 të datës 08.09.2022, pas 

mbajtjes së seancës fillestare publike, në prezencën e Prokurorit Themelore te shtetit në Prizren 

Ramadan Koro, të akuzuarit, me datë 08.09.2022, mori dhe shpalli publikisht këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 
 

 

 I akuzuari B.C.,, nga i ati ........., e ëma, ........., e vajzërisë ........., i lindur më datë.........në 

Fsh. .........K e Suharekës,  tani jeton në Prizren, rruga “.........” pn, i martuar, punëtor, ka të kryer 

shkollën fillore, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës,  me 

nr. personal .........,. 

  

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

 

Se me datë 11.08.2022, rreth orës 17:30 min., në Prizren, saktësisht në shtëpinë e tij familjare e 

cila gjendet në rrugën “.........” në Prizren, si rrjedhojë e mosmarrëveshjeve të vazhdueshme me 

të dëmtuarën – me bashkëjetuesen /viktimën e ndjeshme N.B.,, i pandehuri me dashje i shkakton 

lëndime trupore të dëmtuarës, në atë mënyrë derisa e dëmtuara ishte duke ushqyer vajzën e saj 

të vogël, i pandehuri i drejtohet të dëmtuarës se pse nuk i kishte fikur dritat e banjës, televizorin 

dhe fluturën në dhomë, kur e dëmtuara i përgjigjet se nuk e kishte parë dritën e banjës së ndezur 

dhe ti fikin vet kur i kanë ndez, i pandehuri e kap për flokësh, e godet me duar në kokë e në trup, 

e pastaj e gjuan nga një ulëse në të tjetrën të dëmtuarën, kur e dëmtuara del në korridor  që ta 

merr telefonin për ta thirrur policinë ose familjen e saj, i pandehuri e tërheqë zvarrë nga krahu 

duke e futur të dëmtuarën në dhomën e vjehrrës së saj dhe aty prapë e godet të dëmtuarën  në 

fytyrë dhe krahë, po ashtu më datë 19.08.2022, rreth orës 21:30 gjersa e dëmtuara më të 
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pandehurin kishin qenë në pushime në Shëngjin në R. të Shqipërisë, saktësisht në hotelin “.........” 

pasi që fjalosen në qytet me të pandehurin, e dëmtuara kthehet në dhomën e hotelit, pas saj shkon 

i pandehuri duke kërkuar telefonin të të dëmtuarës për të shikuar se mos ajo ka thirrur familjen 

për këtë mosmarrëveshje dhe aty i pandehuri menjëherë e godet të dëmtuarën me duar në gjithë 

trupin, si rezultat i kësaj të dëmtuarës – viktimës së ndjeshme N.B., i shkakton lëndime të lehta 

trupore si gjendje e evidentuar pas ndrydhje në indet e buta të krahut të majtë dhe shpatullës së 

majtë, të përshkruar si në akt ekspertimin mjeko-ligjor përpiluar nga eksperti mjekoligjor Dr. 

D.H:, e datës 29.08.2022, e pasi kthehen në Prizren më datë 21.08.2022, rreth orës 11:00 derisa 

e dëmtuara i kërkon të pandehurit qumësht për vajzën e tyre, i pandehuri i drejtohet të dëmtuarës 

me fjalë të ndryshme ofenduese e nënçmuese, duke parë këtë situatë ajo e thirr babain dhe vëllain 

e saj dhe këta e lajmërojnë rastin në polici.   

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale: Lëndimi i lehtë trupor, nga neni 185 par.3 nën 

par. 3.1 lidhur me par.1 të Kodit nr. 06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës (më tej “KPRK-

së”). 

 

Gjykata në bazë të nenit 4,7,17,21,38,39, 40,42,69,70,71,72 dhe  neni 185 par.3 nën 

par.3.1 lidhur me par 1 te KPK-se, si dhe nenit 365 te KP-se, te akuzuarit i shqipton 

 

                            

D E N I M  M E  B U R G 

 

 

Në kohëzgjatje prej 1 viti, në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në masën 

e paraburgimit nga data 21.08.2022 deri me datë 08.09.2022 

 

I akuzuari obligohet qe ti paguaj shpenzimet e procedurës penale sado qe te jene ato, ne emër te 

shpenzimeve te paushallit gjyqësor shumen prej 30,00 euro, si dhe ne emër te kompensimit te viktimave 

te krimit shumen prej 30 eurove, në emër të ekspertizës mjeko ligjore shumën prej 20 euro te gjitha këto 

ne afat prej 15 ditëve, pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

 

E dëmtuara N. S. B. nga Prizreni rruga “.........” pn., për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest civil. 

 

  

A r s y e t i m 

  

 

     Prokuroria Themelore ne Prizren, pranë  kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën me 

PP/II.nr.1568-3/22  të datës 08.09.2022, kundër te të akuzuarit B.C., nga Prizreni, për shkak të 

veprës penale: Lëndimi i lehtë trupor, nga neni 185 par.3 nën par. 3.1 lidhur me par.1 të Kodit 

nr. 06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës. 

 

             Gjykata ne shqyrtim  fillestar  ka vërtetuar  gjendjen e këtillë faktike nga pranimi i 

fajësisë nga ana e te akuzuarit i cili vullnetarisht e ka pranuar fajësinë, për shkak te se cilës 

gjykata fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare gjykata nuk gjeti se ekziston 

ndonjë prove e pa pranueshme, gjithashtu gjykata ne tërësi ka vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit te fajësisë për veprën penale e cila i vihet ne barrë, e qe pranimi i 

fajësisë është bere ne mënyre vullnetare dhe pa kushtëzime, duke u mbështetur ne fakte dhe 

prova materiale te cilat janë paraqitur ne aktakuze, për te cilat i akuzuari ka qene i njoftuar me 
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te gjitha provat materiale. Gjykata ka ardhe ne përfundim, se pranimi i fajësisë nga ana i te 

akuzuarit është bere ne pajtim me nenin 248 par.1.1,1.2 e 1.3 te KPPK-se, dhe faktet qe përmban 

aktakuza, ne veprimet e te akuzuarit formohen te gjitha elementet e veprës Lëndimi i lehtë trupor, 

nga neni 185 par.3 nën par. 3.1 lidhur me par.1 të Kodit nr. 06/L-074 Penal të Republikës së 

Kosovës, dhe për  ketë gjykata te akuzuarin e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënimin me burg si te 

merituar, paraprakisht duke e vërtetuar përgjegjësinë e tije penalo-juridike.  

Me rastin e caktimit te dënimit  ndaj te akuzuarit gjykata vlerësoi te gjitha rrethanat ne 

kuptim te nenit 69 te KPK-se te cilat ndikojnë ne llojin  dhe lartësinë e dënimit, si rrethane 

lehtësuese është marrë pranimi vullnetar i fajësisë nga ana e të akuzuarit, në kuptim të neni 70, 

71 e 72 të KP-së, gjykata mori për bazë bashkëpunimin vullnetar të te akuzuarit me gjykatën, i 

akuzuari deklaroi se ndihet tejet i penduar për veprën penale te shkaktuar bashkëshortes së tij, 

publikisht i kërkoj falje bashkëshortes per për veprimet e mia inkriminuese të gabuara dhe me të 

kerkoj te bashkjetoj se e kam edhe nje femi, i premtoi gjykatës që nuk do të përsëris veprime të 

tilla penale, andaj gjykata i shqiptoi dënimin me burg sepse konsideron se me ketë mase 

sanksionuese do te arrihet qëllimi i dënimit, duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet 

shkalles se përgjegjësisë se tije dhe me ketë dënim do te arrihet qëllimi i dënimit qe ne te ardhmen 

te jete i kujdesshëm dhe do te përmbahet nga veprimet e tilla. 

 

Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike është marrë bazuar në nenin 463 parg.2 të KPPK-së. 

 

Vendimi mbi paushallin  gjyqësor gjykata e bazoi ne kuptim te nenit 454 te KPPK-se.  

 

Si u cek edhe më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi 

 

 

    GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

             Departamenti i Përgjithshëm Penal 

                                         P.nr.915/2022 të datës 08.09.2022  

 

B. Profesional                                                                                         Gjyqtari 

Jeton Nezaj                                         Fatmir Krasniqi 

 
 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka te drejte ankese ne 

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

kësaj gjykate. 


