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Numri i lëndës: 2019:083175 

Datë: 07.09.2020 

Numri i dokumentit:     01098549 

 

                                                    P.nr.379/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL, gjyqtarja Arjeta Gashi, në lëndën penale kundër të akuzuarit R.Th nga 

fsh. ..., Komuna e  Prizrenit,  për shkak të  veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 

par.1.pika.1.4. të KPRK-së, i akuzuari sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren 

PP.II.nr.420-1/18 të datës 25.03.2018, pas mbajtjes së seancës fillestare, në prezencën e 

Prokurorit të Shtetit Milot Krasniqi dhe të akuzuarit, me datë 07.09.2020, mori, shpalli dhe  

përpiloj me date 07.09.2020 këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

I akuzuari: 

 

R.TH, nga i ati A. e ëma S. e lindur D., i lindur me datë ... në fshatin Caparc, Komuna e 

Prizrenit, ku edhe jeton, i martuar, baba i ... (...) fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, punëtorë, 

i gjendjes së mesme ekonomike, nr.personal:... të lëshuar nga MPB e Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

  Se më datë 18.02.2019, rreth orës 02.00 pas mesnate, në lokalin e natës " ... " (ish ...) e 

cila gjendet në fshatin ..., Komuna e Prizrenit, si rrjedhojë e një mosmarrëveshjeje të 

mëhershme, i pandehuri me dashje sulmon fizikisht të dëmtuarin N.K, në atë mënyrë që i 

pandehuri me të takuar të dëmtuarin, fillon ta godasë me grushta në pjesën e fytyrës, si pasojë e 

së cilës i dëmtuari pëson ndrydhje (mbretje) të indeve të buta të kokës, regjionit të hundës, 

gjakrrjedhje nga vrimat e hundës, gjak mbledhje nen lëkurorë të regjionit të mollëzës së fytyrës 

dhe thyerje pa zhvendosje të fragmenteve kockore të kockave të hunda, të cilat paraqesin 

dëmtime të përkohshme të shëndetit, përkatësisht kualifikohen si lëndim i lehtë trupor, me 

pasoja të përkohshme për shëndetin. 

 

Me këto veprime në bashkëkryerje ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor, 

nga neni 188 para.1 pika 1.4 të KPRK-së. 

  

Andaj gjykata në kuptim të nenit 7, 8, 9, 10 42, 43, 46 të KPRK-së, dhe nenit 365 të 

KPPRK-së: 
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Të akuzuarit ia shqipton; 

 

      DËNIMIN ME GJOBË 

 

Në shumën prej 300 € (treqind) euro, i cili dënim duhet të paguhet 15 (pesëmbëdhjetë) 

ditë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Nëse dënimi me gjobë nuk ekzekutohet në afatin 

ligjor i njëjti do të zëvendësohet me 15 (pesëmbëdhjetë)  ditë dënim burgu duke llogaritur për 

20 € një ditë burg. 

 

I dëmtuari, N.K nga fsh. Sh., Komuna e Prizrenit,  për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohen në kontest të rregullt civil. 

 

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

paushallit gjyqësor  shumen prej 20 €,  për kompensimin e viktimave të krimit duhet të paguaj 

shumën prej 30 euro, në emër të ekspertit mjeko ligjor duhet të paguaj shumën prej 20 euro, e 

të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën 

kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm.  

 

                                                            

  A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, ka parashtruar aktakuzë nën numrin PP.II.nr.420-

11/19 të datës 25.03.2019, kundër të akuzuarit R.Th nga fsh. ..., Komuna e  Prizrenit,  për 

shkak të  veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1.pika.1.4. të KPRK-së. 

 

Në ketë çështje penale gjykata ka caktuar  shqyrtimin fillestar, ne të cilin shqyrtim pas 

leximit te aktakuzës nga ana  e Prokurorit te Shtetit, i akuzuari  ka pranuar fajësinë për veprën 

penale e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës së PTH-së, duke shtuar se: e ndie veten fajtor dhe 

se jam i penduar. 

 

Prokurori i shtetit nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, pasi që 

i pandehuri ka pranuar fajësinë në te gjitha pikat e aktakuzës, ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë është bere ne mënyrë vullnetarë  dhe i njëjti pranim 

mbështetet ne faktet dhe prova te cilat i përmban aktakuza. 

 

Gjykata vlerëson se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga i akuzuari pas konsultimeve të mjaftueshme me 

mbrojtësen e tij, i akuzuari nuk ka qenë i detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë që ta pranoj 

fajësinë. 

 

Pranimi i fajësisë mbështetet në faktet dhe provat materiale të rastit konkret të cilat 

paraqiten në aktakuzë dhe nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara nga neni 253 par.1 dhe 

2 të KPP-së. 

 

Ne baze te pranimit te fajësisë nga ana  e te akuzuarit dhe nga provat qe gjenden ne 

shkresat e lendes gjykata ka vërtetuar ketë gjendje faktike, se i akuzuari më datë 18.02.2019, 

rreth orës 02.00 pas mesnate, në lokalin e natës " ... " (ish ...) e cila gjendet në fshatin ... — 

Komuna e Prizrenit, si rrjedhojë e një mosmarrëveshjeje të mëhershme, i pandehuri me dashje 

sulmon fizikisht të dëmtuarin N.K, në atë mënyrë që i pandehuri me të takuar të dëmtuarin, 

fillon ta godasë me grushta në pjesën e fytyrës, si pasojë e së cilës i dëmtuari pëson ndrydhje 
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(mbretje) të indeve të buta të kokës, regjionit të hundës, gjakrrjedhje nga vrimat e hundës, 

gjak mbledhje nen lëkurorë të regjionit të mollëzës së fytyrës dhe thyerje pa zhvendosje të 

fragmenteve kockore të kockave të hunda, të cilat paraqesin dëmtime të përkohshme të 

shëndetit, përkatësisht kualifikohen si lëndim i lehtë trupor, me pasoja të përkohshme për 

shëndetin. 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga i 

akuzuari, i cili në shqyrtimin fillestar  vullnetarisht ka pranuar fajësinë, andaj edhe gjykata nuk 

ka administruar provat. Gjykata sipas detyrës zyrtare ka gjetur se nuk ekziston ndonjë provë e 

pa pranueshme, po ashtu në tërësi është vërtetuar se i akuzuari, ka kuptuar natyrën dhe pasojat 

e pranimit të fajësisë për veprën penale e cila i vihet në barrë dhe ky pranim është bërë pa 

kushtëzim dhe vullnetarisht nga ana e tij, se pranimi i fajësisë mbështet në fakte dhe prova të 

çështjes që përmban aktakuza dhe se i akuzuari prej fillimit të hetimeve e gjerë në këtë 

shqyrtim ka qenë i njoftuar me të gjitha provat materiale, të cilat i ka paraqitur përfaqësuesi i 

aktakuzës dhe të cilat asnjëherë nuk i ka kundërshtuar dhe se aktakuza nuk përmban asnjë 

shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

  Gjykata nga të cekurat më lartë  ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin të shpall fajtor dhe të gjykoj në bazë të 

ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

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 të KPK-së të cilat ndikojnë 

në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar 

pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, ka shpreh keqardhje për rastin, qëndrimin e tij 

korrekt gjatë procesit gjyqësor. Kështu që duke mos gjetur rrethana rënduese gjykata ka ardhur 

në përfundim se me dënimin e shqiptuar, do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij dhe ky dënim i 

shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me 

rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, është marrë konform nenit 450 par.4  

të KPPK-së. 

Vendimi për programin e kompensimin e viktimave te krimit u marrë ne kuptim te nenit 

39 par.3 pika 1 te ligjit me nr.05/L-036. 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:083175, 07.09.2020 

  

G j y q t a r j a 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Arjeta Gashi 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


