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Numri i lëndës: 2018:011769 

Datë: 08.01.2020 

Numri i dokumentit:     00751045 

 

P.nr.592/18  

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni 

Penal, përmes gjyqtares së vetme gjykuese Vjollca Buzhala, me praktikantin Valton Kolukaj,  

në çështjen penale ndaj të akuzuarit D.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.3287-

2/17 të dt.17.04.2018, të cilën e përfaqësonte prokurori e shtetit Musli Gashi, pas mbajtjes së 

shqyrtimit Gjyqësor dhe publik, me datën 26.12.2019, mori dhe publikisht shpalli këtë:   

 

 A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari :     
 

 

D.K, nga i ati Destan, e ëma Selvije, e vajzërisë Saramati, i lindur më dt.17.12.1993, në 

Prizren, tani jeton në fshatin Dorbusht – Komuna e Prizrenit, i martuar, baba i një fëmiju, ka të 

kryer shkollën fillore, punëtor, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar ,shtetas i Republikës 

së Kosovës, me nr. personal 1231206317. 

 

                                                ËSHTË FAJTOR  
 

Se me datë 17.12.2017, rreth orës 13:30 min, në fshatin ..., Komuna e Prizrenit, në 

lagjen ..., në lokalin- bastoren e quajtur “...”, i shkakton lëndime të lehta trupore personit tjetër, 

i cili rezulton me dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, në atë mënyrë që për 

shkak të një mosmarrëveshje të mëhershme në mes të pandehurit dhe të dëmtuarit G.S, në 

lidhje me motrën e të pandehurit, e derisa i dëmtuari G.S, ishte duke qëndruar afër banakut në 

lokalin e lartcekur, i pandehuri i drejtohet me fjalët “pse po më shikon”, më pas papritur nga 

xhepi i tij nxjerr një boks të metalit dhe e sulmon fizikisht të dëmtuarin duke e goditur në 

pjesën e kokës, me ç’rast i shkakton lëndime të lehta trupore dhe atë : plagë shqyese-ndrydhëse 

në regjionin ballor të kokës, lëndime të përshkruara më për së afërmi në mendimin dhe 

konstatimin e ekspertit mjeko-ligjor, të datës 02.02.2018. 

 

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

paragrafi 1.4, të KP-së. 
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         Andaj, gjyqtarja e vetme gjykuese, në bazë te neneve 7, 8, 

9,10,21,38,40,43,69,70,71,72 të KPRK-së dhe neneve 362 dhe 365 KPP-së, te akuzuarve iu  

shqipton : 

                                             

DËNIMIN ME GJOBË 

 

 Në shumën prej 200 (dyqindë  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, çka nënkupton 10.(dhjet) ditë 

burg.  

 

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

ekspertizes mjeko-ligjore në emër të të dëmtuarit G.S shumën prej 20 Euro,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 

 

I dëmtuarit G.(N.) S. nga fshati ...- Komuna e Prizrenit, 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.3287-2/17 të dt.17.04.2018 kundër të akuzuarit D.Ku 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. 

          

Me  datë 26.12.2019 ka caktuar shqyrtimin gjyqësor, ku i akuzuari pas udhëzimeve 

lidhur me të drejtat të cilat i takojnë sipas ligjit, pasi që ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajit,  nuk e ka pranuar fajësin që i ngarkohet me aktakuzë. 

 

Në fjalën përfundimtare prokurori i shtetit deklaron se: me vetë pranimin e fajësisë nga 

ana e të pandehurit është dëshmuar se gjendja faktike e përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës 

është konstatuar drejtë dhe se provat në të cilat ishte bazuar aktakuza ishin prova të besueshme 

dhe të mjaftueshme. Duke pasur parasysh pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit si dhe 

specifikat në rastin konkret po ashtu pendimin e të pandehurit propozoj gjyqtares gjykuese që 

me rastin e lartësisë dhe llojit të dënimit ti ketë parasysh si rrethana lehtësuese. 

 

             I akuzuari D.K, gjatë shqyrtimit gjyqesor dhe fjalën përfundimtare ka deklaruar se 

ndjehet tejet i penduar për veprimin e bërë, është hera parë e tij që bie ndeshm le ligjin, ka qenë 

i provokuar nga i dëmtuari pasi që i njejti vazhdimisht i’a ka ngacmuar motrën, kështu qe i 

mllefosur e ka goditur dhe i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore, garanton që në të ardhmen 

nuk do të kryej veprime të tilla inkriminuese apo të ngjashme. 

             

Në shqyrtimin gjyqësor dhe publik, gjyqtari gjykues, pas dëgjimit të palëve, ka marrë 

aktvendim me të cilin e ka pranuar pranimin e fajësis, ngase ka konstatuar se janë plotësuar të 

gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë. Në këtë aspekt gjyqtari gjykues ka konstatuar se i 

akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësis, se pranimi i fajësis  është bërë 
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vullnetarisht nga i akuzuari, se pranimit të fajësis mbështetet në faktet e qështjes që përmban 

aktakuza dhe aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

Andaj, duke u bazuar në këto që u cekën më lartë, gjyqtari gjykues e ka vërtetuar këtë 

gjendje faktike: 

 

Se me datë 17.12.2017, rreth orës 13:30 min, në fshatin ..., Komuna e Prizrenit, në 

lagjen Susuri, në lokalin- bastoren e quajtur “...”, i shkakton lëndime të lehta trupore personit 

tjetër, i cili rezulton me dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, në atë mënyrë që 

për shkak të një mosmarrëveshje të mëhershme në mes të pandehurit dhe të dëmtuarit G.S, në 

lidhje me motrën e të pandehurit, e derisa i dëmtuari G.S, ishte duke qëndruar afër banakut në 

lokalin e lartcekur, i pandehuri i drejtohet me fjalët “pse po më shikon”, më pas papritur nga 

xhepi i tij nxjerr një boks të metalit dhe e sulmon fizikisht të dëmtuarin duke e goditur në 

pjesën e kokës, me ç’rast i shkakton lëndime të lehta trupore dhe atë : plagë shqyese-ndrydhëse 

në regjionin ballor të kokës, lëndime të përshkruara më për së afërmi në mendimin dhe 

konstatimin e ekspertit mjeko-ligjor, të datës 02.02.2018. 

 

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 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 gjyqësor, pranimi ështe mbështetur në faktet  e qështjes qē përmban 

aktakuza siç janë:raporti mjeksor i Spitalit Regjional në Prizren, me nr.14998, të 

dt.17.12.2017;mendimi i ekspertit mjeko-ligjor, dr.Naim Uka, të datës 02.02.2028, lidhur me 

natyren, shkallën dhe karakterin e lëndimeve trupore të pësuara pët të dëmtuarin 

G.S;procesverbali mbi intervistimin e të dëmtuarit dhënë në stacionin policor në Prizren me 

dt.17.12.2017; në informacionet e personit të nxjera nga ana e policisë mbi të kaluaren 

kriminale për të pandehurin D.K, në kërkimin e Sistemit për menaxhimin e kufirit, të 

dt.19.12.2017, në raportin shtesë të policisë të dt.27.12.2017; në deklaratën e të pandehurit 

D.K, të dhënë me dt. 27.12.2017 si dhe shkresat tjera të lëndes. 

 

Gjykata poashtu  në tērsi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajsis në shqyrtimin 

gjyqësor  nga ana e tē akuzuarit është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 248  nga se nuk 

egziston ndonjë  nga arsyet dhe kushtet pēr hudhjen e aktakuzes, apo pushimin e procedurēs 

penale si dhe nenit 253 te KPP-së dhe nga këto fakte  të cilat i përmban aktakuza, gjykata ka 

ardhur nē përfundim se me veprimin e të akuzuarit formohen të gjitha elementet  e qënjes  së 

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

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

200 (dyqindë) euro, i cili dënim do te ekzekutohet, në afat prej 15 (pesmbdhjet ) dite, nga dita e 

plotfuqishmëris së këtij aktgjykimi. 

 

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. 
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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. 

 

 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 

 

2018:011769, 08.01.2020 

  

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. 


