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Numri i lëndës: 2019:254395 

Datë: 16.04.2021 

Numri i dokumentit:     01696952 

P.nr. 34/21 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë, gjyqtari Robert Tunaj me sek. Juridike 

F. Kabashi, duke vendosur  nē lënden penale kundër të akuzuarit N. K. K. nga fshati  S., për  

shkak të vepres  penale në bashkëkryerje lëndimi i lehtë trupor  nga neni 185 par. 1 lidhur  me 

nenin 31 tē KP, e duke vendosur sipas aktakuzës  të PTH në Prizren PP.II.nr.1996-2/19 të dt. 

30.10.2019, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.14.04.2021, në prezencë të PSH Atnor 

Skoro, të akuzuarit, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me daten 16.04.2021 përpiloi ketë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

    I akuzuari N. K. nga i ati K., e ëma Z., e lindur Rr., i lindur me dt. 07.05.1998 nga fshati 

S., punëtor,  i pa martuar,  ka të mbaruar arsimin e mesëm, i gjendjes së mesme ekonomike, 

shqiptar shtetas i Republikës së Kosoves. 

 

 

                  ËSHTË FAJTOR 

 

Me datën 04.09.2019 rreth orës 22:30 në fshatin B., Komuna e Suharekës, saktësisht në 

restorantin "G.", në bashkëkryerje, me dashje i shkaktojnë lëndim trupor të dëmtuarit E. K., për 

shkak të një fialosjeje të mëhershme të të dëmtuarit me kushëririn e të pandehurve, A. B., në atë 

mënyrë që derisa i dëmtuari punonte si kamerier, në restorantin në fJalë, shkon për t'i shërbyer 

të pandehurit, ndërsa ata menjëherë e sulmojnë të dëmtuarin me grushte, shuplaka e shqelma, 

me q'rast të njëjti i shkaktojnë lëndime të lehta trupore, gjegjësisht ndrydhje të indeve të buta të 

regiionit balldr të kokës, të regjionit të orbitave të dy syve, të regjionit të hundës, të regjionit të 

shuplakës së dorës së majtë, gërvishtje lëkurore të anës së djathtë të kafazit të kraharorit dhe 

qarje të buzës së gojës, të shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë mbretës, e që si të 

tilla, një nga një dhe së bashku bëjnë pjesë në dëmtime të lehta trupore me pasoja të përkohshme 

për shëndetin, të përshkruara rnë për së afèrmi në mendimin dhe konstatimin e ekspertit mjeko-

ligjor, të datës 12.10.2019. 

Me këto veprime, në bashkëkryerje, kanë kryer veprën penale, lëndim i lehtë trupor, 
nga neni 185, par.l, lidhur me nenin 31 të KP.                 

 

Andaj gjykata në përputhje me nenin  38,39,40,43,69,70 dhe  185 par. 1 lidhur me nenin 

31 dhe nenet 365,450 dhe 463 te KPP, të akuzuarit,  i shqipton: 
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        DENIM ME  GJOBË 

 

Të akuzuarit N. K. i shqiptohet denimi me gjobë  në shumë prej 200 € (dyqind Euro), i 

cili denim do tē ekzekutohet  në afatin prej 15 ditesh, nga dita e plotēfuqishmeris së ketij 

aktgjykimi,  poqēse denimi me gjobë nuk mund tē realizohet as detyrimisht, i njëjti do tē  

zëvendēsohet me denim burgimi prej 10 ditesh, duke llogaritur për 20 €, të filluar  me  një ditë 

burg, konform nenit 43 paragrafi 3 të KP. 

 

 Obligohet i akuzuari që nē emēr tē paushallit gjyqēsor tē paguajnë shumēn 20 €, 

ekspertize mjeko ligjore shumen prej 5 € dhe taksën për kompenzim të viktimave të krimit  

shumën prej  30 € pas plotëfuqishmeris së këtij aktgjykimi. 

 

I dëmtuari  E. F. K. nga fsh. S., për realizimin e kërkeses pasuroro juridike, udhëzohet  

në kontest të rregullt  civil. 

 

A r s y e t i m 

 

 PTH në Prizren me aktakuzën PP.II.nr. 1996-2/19 të dt. 30.10.2019, ka akuzuar   N. K. 

K. nga fshati  S., për  shkak të vepres  penale në bashkëkryerje lëndimi i lehtë trupor  nga neni 

185 par. 1 lidhur  me nenin 31 të KP, aktakuzen të cilin gjatë séancës gjyqësore  prej fillimit  gjer 

nē mbarimin e saj  e ka përfaqësuar  PSH Atnor Skoro, i cili në tërsi ngel pran të dhënave si në 

aktakuzë të akuzuarit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit. 

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.14.04.2021 dhe nē vetë pranimin nga 

ana e tē akuzuarit, ka vërtetuar këtē gjendje faktike: 

   

  Në tërësi është vërtetuar se me dt. 04.09.2019 rreth orës 22:30 në fshatin B., Komuna e 

Suharekës, saktësisht në restorantin "G.", në bashkëkryerje, me dashje i shkaktojnë lëndim trupor 

të dëmtuarit E. K., për shkak të një fialosjeje të mëhershme të të dëmtuarit me kushëririn e të 

pandehurve, A. B., në atë mënyrë që derisa i dëmtuari punonte si kamerier, në restorantin në 

fJalë, shkon për t'i shërbyer të pandehurit, ndërsa ata menjëherë e sulmojnë të dëmtuarin me 

grushte, shuplaka e shqelma, me q'rast të njëjti i shkaktojnë lëndime të lehta trupore, gjegjësisht 

ndrydhje të indeve të buta të regiionit balldr të kokës, të regjionit të orbitave të dy syve, të 

regjionit të hundës, të regjionit të shuplakës së dorës së majtë, gërvishtje lëkurore të anës së 

djathtë të kafazit të kraharorit dhe qarje të buzës së gojës, të shkaktuara nga veprimi mekanik i 

mjetit të fortë mbretës, e që si të tilla, një nga një dhe së bashku bëjnë pjesë në dëmtime të lehta 

trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin, të përshkruara rnë për së afèrmi në mendimin 

dhe konstatimin e ekspertit mjeko-ligjor, të datës 12.10.2019. 

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 dhe  pranimi është mbështetur  në faktet  e qështjes  që  

përmban aktakuza, siq janë: raporti mjeksor  i QKMF në Therandë  me nr. ..... të dt. 04.09.2019, 

ekspertiza mjeko ligjore e Dr. V. H. me nr. ../19 të dt. 12.10.2019, si  dhe shkresat  tjera 

përcjellëse të cilat gjinden  në lëndë, si prova materiale të paraqitura ndaj të akuzuarit nga  ana e 

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

gjyqësor  nga ana e tē akuzuarit është bërë në menyrë vulletare i vetëdijshëm dhe në përputhje 

me nenin 248 paragrafi 4 nga se nuk egziston ndonjë  nga arsyerat dhe kushtet pēr hudhjen e 

aktakuzës, apo pushimin e procedurēs penale nga neni 253 te KPP, dhe nga këto fakte  të cilat i 

përmban aktakuza, gjykata ka ardhur nē përfundim se me veprimet e të akuzuarit formohen të 

gjitha elementet  e qënjës  së veprës penale në bashkëkryerje  lëndimi i lehtë trupor  nga neni 

185 par. 1 lidhur  me nenin 31 të KP,  gjykata ka vendosur të akuzuarit ti shpallë fajtor dhe iu 

shqiptoi  denimin me gjobē, siqë është cek në  dispozitiv të aktgjykimit. 

    

Gjykata gjatē marrjes së vendimit  mbi denimin ka vlerësuar tē gjitha rrethanat nē kuptim 

tē nenit 69 dhe 70 të KP. 

 

Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se i akuzuari  ka patur qëndrimin korrekt 

ndaj gjykatës, pranimin nē tērsi tē veprēs  se kryer, ështē penduar pēr veprën e kryer, moshen e 

re, kurse  rrethan posaqerisht  rënduese nuk gjeti.  

  

Vendimi mbi kërkesen pasuroro juridike u muarrë në kuptim të nenit 463  të KPP. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit 450 të KPP. 

 

 Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë kompenzimin e viktimave të 

krimit  është marr konform nenit  39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit per kompenzimin e viktimave 

të krimit. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:254395, 16.04.2021 

  

 

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________ 

 

                                                                                               Robert Tunaj 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj Gjykate Themelore. 


