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Numri i lëndës: 2018:071791 

Datë: 04.12.2019 

Numri i dokumentit:     00694620 

 

 

P.nr.2108/18  

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni 

Penal, përmes gjyqtares së vetme gjykuese Vjollca Bushala, me sekretaren juridike Drita 

Germizaj,  në çështjen penale ndaj të akuzuarve A.K nga fshati ... – Komuna e  Prizrenit, i 

akuzuar për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1.4 të KP-së, i 

akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren -Departamenti i Përgjithshëm, 

PP/II.nr.2670-7/18 të dt.27.12.2018, të cilën e përfaqësonte prokurori e shtetit Shpend Binaj, 

pas mbajtjes së shqyrtimit Gjyqësor dhe publik, me datën 29.11.2019, mori dhe publikisht 

shpalli ndërsa me datë 04.12.2019 përpiloi këtë:   

 

 A K T GJ Y K I M 

       

I akuzuari :     

 

A. K, nga i ati Z. dhe e ëma Z., i vajzërisë V., i lindur më ..., në fshatin ... – Komuna e 

Prizrenit, ku edhe tani banon, i martuar, ka të kryer shkollën fillore, hotelier, i gjendjes së 

mesme ekonomike, shqiptar ,shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal .... 

           

                                              ËSHTË FAJTOR  
 

Se me datë 13.08.2018, rreth orës 13:50 minuta, në rr.”...” në Prizren pikërisht para 

qepabtorës ...i shkakton lëndime të dëmtuarve N.H.1dhe N.H.2, në atë mënyrë që si rrjedhojë e 

një mosmarrëveshje në ditën kritike pasi që i dëmtuari N.H.2 së bashku me vllaun N.H.1 kishin 

parkuar automjetin para lokalit të të pandehurit, i pandehuri afrohet te të dëmtuarit dhe kërkon 

nga ata që ta largojnë automjetin nga ati vend dhe me ndihmën  e disa personave të panjohur 

fillojn ti sulmojn fizikisht duke i goditë me grushte dhe shkelma dhe largohen nga vendi i 

ngjarjes, me ç’rast të dëmtuarit pësojnë lëndime të lehta trupore. 

 

            Me këto veprime kanë kryer veprën penale, lëndim i lehtë trupor, nga neni 188, 

paragrafi 1.4, të KP-së. 

 

Andaj, gjyqtarja e vetme gjykuese, në bazë te neneve 4, 7, 8, 9, 10, 17, 41, 42, 

46,73,74 dhe 75 par.1 pika 1.3 të KP-së dhe neneve 248 dhe 365 KPP-së, te akuzuarit i  

shqipton : 
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DËNIMIN ME GJOBË 

 

 Në shumën prej 250 (dyqindë e pesëdhjetë) euro, të cilin dënim është i obliguar ta 

paguajë në afatin prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e në qoftë se i 

akuzuari nuk mund apo nuk dëshiron ta paguaj dënimin me gjobë, i njëjti do të zëvendësohet 

në dënim me burgim ashtu që një ditë burgim do të llogaritet me 20 euro të gjobës.  

 

I akuzuari, obligohet të paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë në emër te 

paushallit gjyqësor të paguaj shumen prej 20 Euro, si dhe në emër të kompensimit të viktimave 

të krimit shumën prej 30 Euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë 

se këtij aktgjykimi nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm 

 

Të dëmtuarit N.H.1dhe N.H.2 nga Prizreni, rr. “...” nr...., për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike udhëzohen në kontest të rregullt juridiko-civil. 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren- Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën 

PP/II.nr.2670-7/18 të dt.27.12.2018 kundër të akuzuarit A.K nga fshati ... – Komuna e 

Prizrenit, i akuzuar për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 1,4 të 

KP-së. 

           

         Gjatë shqyrtimi kryesor me dt.29.11.2019 pas leximit të aktakuzës së Prokuroris së 

Shtetit në Prizren nr. PP/II.nr. 2670-7/18 të dt.27.12.2018 të cilën e ka përfaqësuar Prokurori i 

Shtetit Shpend Binaj i akuzuari ka deklaruar se e pranon fajësin për të cilen akuzohet me 

aktakuzë. 

 

Në fjalën përfundimtare prokurori i shtetit deklaron se: qëndron pranë aktakuzës 

PP/II.nr. 2670-7/18 të dt.27.12.2018, kundër të akuzuarit A.K nga fshati ...- Komuna e 

Prizrenit, për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 dhe par.4, të KP-

së, dhe i propozoj gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtorë dhe ta dënoj sipas ligjit. Meqenëse 

këtu i akuzuari në shqyrtimin e sotëm në mënyrë vullnetare e pranon fajësinë për veprën penale 

si në aktakuzë i propozoj gjykatës që të merr parasyshë të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në 

llojin dhe lartësin e dënimit, e si rrethanë lehtësuese të merr parasyshë pranimin e fajësisë nga i 

akuzuari në mënyrë vullnetare për veprën penale e cila i vehet në barrë. 

             I akuzuari A.K, gjatë shqyrtimit gjyqesor dhe fjalen perfundimtare ka deklaruar se e 

pranon fajësinë për veprën penale të cilën ngarkohet, ndjehet tejet i penduar për veprimin e 

bërë, veprën e ka kryer pa qëllim mirëpo në ditën kritike pasi kishin mosmarrëveshje me të 

dëmtuarin fillimisht duke ju thënë që ta largojnë automjetin të cilin e kanë lënë para lokalit tim 

por pasi që të njëjtit pas lutjeve të mia nuk e larguan automjetin unë pa  menduar fare, nuk e 

dinë as vetë se si i ka ardhur i ka goditur me grushta nëpër pjesë të ndryshme të trupit, është 

hera e parë që bie ndesh me ligjin dhe garantoj që në të ardhmen nuk do të kryej veprime të 

tilla inkriminuese apo të ngjashme. 

             

Në bazë të pranimit të fajësisë dhe provave tjera materiale nga shkresat e lëndës, 

gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike : 

  

Me datë 13.08.2018, rreth orës 13:50 minuta, në rr.”...” në Prizren pikërisht para 

qepabtorës ... i shkakton lëndime të dëmtuarve N.H.1 dhe N.H.2, në atë mënyrë që si rrjedhojë 

e një mosmarrëveshje në ditën kritike pasi që i dëmtuari N.H.2 së bashku me vllaun 

N.H.1kishin parkuar automjetin para lokalit të të pandehurit, i pandehuri afrohet te të dëmtuarit 
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dhe kërkon nga ata që ta largojnë automjetin nga ati vend dhe me ndihmën  e disa personave të 

panjohur fillojn ti sulmojn fizikisht duke i goditë me grushte dhe shkelma dhe largohen nga 

vendi i ngjarjes, me ç’rast të dëmtuarit pësojnë lëndime të lehta trupore. 

Ketë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i të akuzuarit i cili në 

shqyrtim gjyqësor e ka pranuar fajsin. 

  

Gjykata  sipas  detyrës zyrtare,  konform nenit 259 të KPP-së, në shkresat e lēndës  nuk 

ka gjetur  ndonjë provë të pa pranueshme dhe poashtu  gjykata ka vërtetuar  se i akuzuari ka 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsis, pranimi i fajit  nga ana e të akuzuarit është bërë 

vullnetarisht në shqyrtimin gjyqësorkudhe me aktvendim e ka pranuar fajësin e të akuzuarit, 

pranimi ështe mbështetur në faktet  e qështjes qē përmban aktakuza siq janë: proqesverbali mbi 

intervistimin e viktimës  N.H.2 të dhënë në stacionin policor me datën 14.08.2018, me numër 

të rastit 2018-GA-1641, proqesverbali mbi intervistimin e viktimës  N.H.1të dhënë në stacionin 

policor me datën 14.08.2018, me numër të rastit 2018-GA-1641, proqesverbali mbi 

intervistimin e të dyshuarit A.K, të dhënë në stacionin policor me datën 11.09.2018, me numër 

të rastit ..., nga raporti i ekspertit mjeko-ligjor i datës 11.12.2018, nga Dr.F.B si dhe raporti i 

oficerit  me datën 14.08.2018, me numër të rastit ..., 

 

 

Në bazë të të gjitha të cekurave më lartë, gjykata ka vërtetuar se me veprimet e të 

akuzuarit formohen elementet e veprës penale, lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1.4 

të KP-së , për të cilën është shpallur fajtor dhe është dënim me gjobë në shumën prej 250 

(dyqindë e pesëdhjetë) euro. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi  dënimin ndaj të akuzuarit,  gjykata i ka vlerësuar 

të gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 dhe 74 të KP-s, të cilat  ndikojnë 

zgjidhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, pasi që gjykata nuk ka gjetur rrethana rënduese , prej 

rrethanave lehtësuese janë marrë rrethanat personale dhe familjare, sjellja e tij korekte gjatë 

procedures, pendimi i tij i thellë, dhe ka garantuar që në të ardhmen nuk do të kryej veprime të 

tilla apo të ngjashme. 

 

Sipas bindjes së gjyqtarit gjykues, dënimi me kushtë  ndaj të akuzuarit, duke i marrë për 

bazë rrethanat e përmendura më lartë, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës 

penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të akuzuarit. 

 

            Gjykata, gjithashtu ka vlerësuar se me këtë dënim mund të arrihet qëllimi i dënimit, nga 

neni 41 të KP-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale 

në të ardhmen dhe të bëj rehabilitimin e tij, të parandalojë personat tjerë nga kryerja e veprave 

penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimine 

detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Vendimin mbi kërkesën pasurore-juridike gjykata e ka bazuar në dispozitën e nenit 463 

par.2 të KPP-së. 

 

Vendimi mbi   paushallin gjyqësor u muar në kuptim të nenit 450  paragrafi 2.6 të KPP-

së. 

Vendimi për Kompenzimin e Vikrimave të Krimit , u muar në kuptim të nenit 39, të 

Ligjit nr 05/L-036 për Kompenzimin e Viktimave të Krimit. 
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 Me sa u tha u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi e në mbështetje të nenit 365 të 

KPP-së.  

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:071791, 04.12.2019 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Vjollca  Buzhala 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


