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Numri i lëndës: 2019:150647 

Datë: 03.06.2021 

Numri i dokumentit:     01845302 

 

P.nr.425/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Penal, Gjyqtari i vetëm gjykues Qemail Suka, me bashkëpunëtorin 

profesional Feim Bytyqi, në çështjen penale kundër të akuzuarit Z. G. nga fshati J. Komuna e 

Suharekës, për shkak të veprës penale Lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1 të Kodit nr.04/L-

082 Penal të Republikës së Kosovës, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, 

Departamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr.1449-8/2019 të datës 29.11.2019, pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor, në prani të Pokurorit të Shtetit  Fatos Ajvazi, të akuzuarit Z. G. dhe Av.M. 

Sh. i autorizuar i të dëmtuarit Xh. G., me datë 24.05.2021, ku me datë 25.05.2021 mori, 

publikisht shpalli, ndërsa me datën 03.06.2021 e përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

I akuzuari: 

Z. G., nga i ati H. dhe e ëma Xh. e vajzërisë R., i lindur me 16.01.1969, në fshatin J. Komuna e 

Suharekës, ku edhe tani jeton, me numër personal ............., shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, i martuar, baba i pesë fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, shofer, i gjendjes së 

mesme ekonomike, i pa dënuar më parë për ndonjë vepër penale, mbrohet nga liria. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse me datë 09.08.2017 rreth orës 13:00 në fsh. S., Komuna e Suharekës, saktësisht në 

ambientet e restorantit “I.”, i pandehuri me qëllim që ti shkaktoj lëndime trupore të dëmtuarit 

Xh. G., ashtu që pas një mosmarrëveshje që kishin në lidhje me një borgj, fillimisht fjalosen mes 

vete dhe më pas i pandehuri e kap për dore të dëmtuarin dhe ja përdredh dorën e djathtë, ku dhe 

i përdredh gishtin e 5-të, me ç’ rast të dëmtuarit i shkakton lëndime të lehta trupore, lëndime këto 

të konstatuara nga eksperti mjeko – ligjor Dr.F. B.. 

 

Me çka ka kryer veprën penale Lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1  të KPK-së. 

 

Andaj, gjykata në kuptim të nenit 7, 41, 43 par.1 pika 1.3, 46, 73, 74, 75, 76  të KPK-së dhe nenit 

365 të KPP-së, i shqipton: 

DËNIM ME GJOBË  

 

Në lartësi prej 200 euro, të cilin duhet ta paguaj në afatin prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. Në rast se dënimi me gjobë nuk realizohet as detyrimisht, konform nenit 46 paragrafi 

3 të KPP-së, dënimi me gjobë shndërrohet me dënim me burg në kohëzgjatje prej 10 ditësh, 

duke llogaritur për çdo 20 € një ditë burg.   
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Obligohet i akuzuari që në emër të ekspertizës mjeko ligjore të paguaj shumën prej 20 euro, në 

emër të kompensimit të viktimave të krimit të paguaj shumën prej 30 euro dhe paushallin 

gjyqësor në shumën prej 30 euro, të gjitha këto pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

I dëmtuari Xh. G. nga fshati S. Komuna e Suharekës, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest të rregullt juridik civil. 

 

A r s y e t i m 

1.Historiku i procedurës  

Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën PP/II.nr.1449-8/2019 

të datës 27.11.2019 kundër të akuzuarit Z. G. nga fshati J. Komuna e Suharekës, për shkak të 

veprës penale Lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1 të Kodit nr.04/L-082 Penal të Republikës 

së Kosovës. 

Në shqyrtimin fillestar të mbajtur me dt.05.03.2020, i akuzuari i akuzuari Z. G. është deklaruar 

i pafajshëm, po ashtu edhe në shqyrtimin e dytë gjyqësor dhe përgjatë shqyrtimit gjyqësor i 

akuzuari është deklaruar i pafajshëm andaj është procedura me shqyrtimin kryesor i cili ka 

përfunduar me datë 24.05.2021 në të cilin është dhënë fjala përfundimtare e palëve dhe shpallja 

e aktgjykimit është bërë me datë 25.05.2021.  

2.Shqyrtimi gjyqësor dhe deklarimi i palëve  

Në shqyrtimin gjyqësor, aktakuzën e ka përfaqësuar Prokuroria Themelore në Prizren, Prokurori 

i Shtetit Fatos Ajvazi i cili ka ngelë në tërësi si në aktakuzë, ndërkaq në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se është vërtetuar në tërësi gjendja faktike e përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës 

prej nga formohen të gjitha elementet e veprës penale e cila i vihet në barrë të akuzuarit me çka 

është dëshmuar në tërësi nga provat e administruara gjatë seancave gjyqësore, nga dëshmia e 

dëshmitarëve, të dëmtuarit dhe mbrojtjes së vet të pandehurit nuk ishte kontestues fakti që me 

dt. 09.08.2017 diku rreth orës 13.00 të mesditës palët e përfshira në këtë rast kishin një mos 

marrëveshje e cila kishte ardhur si rezultat i një borgji ku sipas të pandehurit këtë borgj ia kishte 

i dëmtuari, por kontestues në mes palëve ishte fakti se a ishte sulmuar atë ditë fizikisht i dëmtuari 

Xh. G. nga ana e të pandehurit Z. G. apo jo? nga dëshmitë e dëshmitarëve të cilat dëshmi janë 

administruar gjatë shqyrtimeve gjyqësore dhe dëshmia e të dëmtuarit u vërtetua fakti se palët 

përveç se kishin mosmarrëveshje dhe shtyrje me fjalë në mes vete, kishin edhe kontakt fizik duke 

u shtyrë dhe kacafytur në mes vete nga e cila kacafytje edhe ka ardhur deri te lëndimi i dorës së 

të dëmtuarit ku nga dëshmitë e administruar është vërtetua fakti se ky lëndim është shkaktuar 

nga veprimi i të pandehurit. Nga raporti mjekësor i spitalit rajonal në Prizren me dt. 09.08.2017 

është vërtetuar fakti se i dëmtuari për shkak të lëndimit të marr nga ana e të pandehurit ka kërkuar 

tretman mjekësor nga i cili tretman edhe janë përshkruar plagët e marruara në dorën e djathtë. 

Nga ekspertiza mjeko ligjore e hartuar nga eksperti F. B. me dt. 05.09.2019 vërtetohet fakti që i 

dëmtuari nga veprimet e të pandehurit kishte pësuar lëndim të lehtë trupor me pasoja të 

përkohshme për shëndetin. Nga të gjitha këto të cekura më lart dhe shtjellimeve të dhëna nga 

dëshmitarët gjatë shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar pa mëdyshje se i pandehuri ka kryer veprën 

penale për të cilën edhe ngarkohet andaj edhe i propozoj gjykatës që të njëjtin ta shpall fajtor për 

veprën e cila i ngarkohet dhe të njëjtit ti shqiptoi dënim të paraparë me ligj e nga i cili dënim 

edhe do të arrihet qëllimi dhe efekti i dënimit në fjalë. 

I autorizuari i palës së dëmtuar Av. M. Sh. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbështet 

në tërësi fjalën e prokurorit shtetit duke shtuar se gjatë administrimit të provave dhe rezultatit të 

procedurës provuese është vërtetuar bindshëm se janë konsumuar elementet e veprës penale si 

në aktakuzë dhe gjykatës i propozoj që të vendos sipas ligjit, ndërsa parashtroj kërkesë pasurore 

juridike.  
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I akuzuari Z. G. në fjalën e fundit ka deklaruar se sa i përket se këtu me të dëmtuarin Xh., nuk 

kemi pas kurrfarë kontakti me të, sepse nuk ka mujt me arritë fare te na Xh.. 

3.Provat materiale dhe dëshmitë e paraqitura gjatë shqyrtimit gjyqësor 

Gjatë shqyrtimit kryesor publik në këtë çështje penale pasi që i akuzuari nuk e ka pranuar 

fajësinë, gjykata ka bërë administrimin e provave dhe konform nenit 7 të KPP-së, saktësisht dhe 

në mënyrë të plotë vërtetoi faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm, me 

vëmendje dhe përkushtim maksimal profesional dhe me përkujdesje të njëjtë vërtetoi faktet 

kundër të akuzuarit, si dhe ato në favor të tij duke i mundësuar të akuzuarit shfrytëzimin e të 

gjitha fakteve dhe provave që janë në favor të mbrojtjes dhe me ndërgjegje vlerësoi çdo provë 

një nga një dhe në lidhje me provat tjera, dhe në bazë të vlerësimit të tillë ka nxjerr përfundimin 

lidhur me faktet konkrete të vërtetuara.  

Gjendjen faktike gjykata e ka vërtetuar përmes deklaratave të prezantuara në shqyrtimin gjyqësor 

dhe atë: deklarata e të dëmtuarit – dëshmitarit Xh. G., deklarata e dëshmitarit D. G., deklarata e 

dëshmitares F. G., deklarata e të pandehurit Z. G., raporti mjekësor i spitalit rajonal të Prizrenit 

i dt.09.08.2017 dhe akt ekspertimi mjeko ligjor i Dr.F. B. i datës 05.09.2019.  

Pas administrimit të provave, Gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

Se tani i akuzuari Z. G. me datë 09.08.2017 rreth orës 13:00 në fsh. S., Komuna e Suharekës, 

saktësisht në ambientet e restorantit “I.”, me qëllim që ti shkaktoj lëndime trupore të dëmtuarit 

Xh. G., ashtu që pas një mosmarrëveshje që kishin në lidhje me një borgj, fillimisht fjalosen mes 

vete dhe më pas i pandehuri e kap për dore të dëmtuarin dhe ja përdredh dorën e djathtë, ku dhe 

i përdredh gishtin e 5-të, me ç’ rast të dëmtuarit i shkakton lëndime të lehta trupore, lëndime këto 

të konstatuara nga eksperti mjeko – ligjor Dr. F. B.. 

Dëshmitari D. G. në shqyrtim gjyqësor ka deklaruar se ditën kritike kam shkuar për të furnizuar 

restorantin me mish, me të shkuar aty kam parë në korridor duke u shtyrë i akuzuari me të 

dëmtuarin Xh. ndërsa gratë kanë kërkuar ndihmë duke piskat, kam kap Xh. e kam shti me një 

dhomë tjetër ku kam vërejtë se e ka pas dorën e djathtë me gjak, aty Xh. më ka gjykuar pse më 

kape kah dole ti këtu duke më thënë ik çka erdhe ti këtu se këta mu më kanë borgj. Unë nuk e di 

arsyen e këtij incidenti që ka ndodh mes të akuzuarit dhe të dëmtuarit. Prezent në korridor kanë 

qenë vëllau i të dëmtuarit, gruja e R. dhe gruja e Sh.. 

I dëmtuari – dëshmitari Xh. G. në shqyrtim gjyqësor ka deklaruar se rreth orës 12:30 kesh me 

marr ushqim për restorant dhe kur u ktheva ish kanë i akuzuari vet i dyti, gjëja se unë i kam borgj 

dhe kur hyra unë, ky me personin tjetër u quan në këmbë dhe kërkuan që ato pare me naj dhënë, 

unë ju thash nuk ju kam borgj dhe dilni përjashta dhe i kam thënë qoje at person që kemi pas 

marrëveshje gojore. I akuzuri më kapi për gishti, prezent aty kanë qenë D. G., Sh. G. dhe F. G. 

të cilët kanë ndërhyrë dhe na kanë ndarë, për atë lëndim kam qenë te mjeku dhe jam trajtuar. 

Dëshmitari Sh. G. në shqyrtim gjyqësor ka deklaruar se ditën kritike kemi pas darsum me ç’rast 

i akuzuari me vëllaun e tij, zakonisht kur tvin ato raste ja vjen dikush në darsum dhe vjen dikush 

me godit darsëm, vëllau i tij tha na kena qet problem se na ka vëllau yt borgj, unë kam pas dijeni 

për atë borgj, dhe mu ka kërcnu më tha për 10 ditë mi qit paret, pastaj unë tentova ti qes jashtë, 

mandej ndërhyni vëllau dhe ju tha çka keni ardhë dilni jashtë, ndërsa unë nuk e kam dit që këta 

kishin ardhë edhe një herë tjetër, këta nuk dulen jashtë dhe filloj kacafytja, unë kam qenë në 

cilësi të ndamjes, për mos me ardhë deri te më e keqja. I akuzuari e ka kap Xh. me dorë dhe ja 

ka thy gishtin e dorës, fëmija – nipat e im qajshin. Kur kanë ardh i akuzuari dhe B. G. në restorant 

ka qenë prezent gruja ime dhe unë dhe ne nuk e kuptuam arsyen e ardhjes së tyre. Në momentin 

kur ka hyrë mbrenda i dëmtuari Xh. i ka njoft, ju ka thënë çka keni ardhë, dilni jashtë, të njëjtit 

nuk kanë dal jashtë. Tani u qun dhe kanë fillu me sjell mu kacafyt me Xh.. E saktësoi se si figurë 

i akuzuari i ka sjell me dorë vëllaut tim, prezent ka qenë edhe D. G.. Pas përfundimit të konfliktit 

ka vërejtur se i dëmtuari Xh. ka pasur lëndime dhe unë e kam qu në ambullant në Suharekë për 

trajtim mjekësor. 
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Dëshmitarja F. G. në shqyrtim gjyqësor ka deklaruar se ditën kritike kam qenë në restorant I. dhe 

e kam parë ngjarjen, atë ditë kam qenë me dy fëmijë të vegjël mi ka lënë nusja, prej kuzhinës 

kam dal në koridor me i shëtit fëmijët edhe i kam pa këta ulë te një tavolinë dhe janë kanë duke 

bisedua, nuk e kam dit se çka kanë fol, ndërkohë ja kanë nis me fol me të madhe, kur e kam kthy 

kryt mi kqyrë, ishin kanë në kambë edhe kur i kam pa në kambë aq shumë tu piskat edhe u kan 

duke i sjell Xh., fëmija piskatshin edhe këta piskatëshin, më kujtohet një djal i ri (duke aluduar 

në të akuzuarin Z.) që ka kcy përmi këta dy tjerët. Edhe jam mundu me i mashtru fëmijët, pastaj 

burri jem e ka marr vëllaun dhe e qoj me një dhomë për me evitu konfliktin, këta prapë kanë 

ardhë te dera e dhomës. Më kujtohet se i dëmtuari Xh. nga përleshja ka mbet i lënduar në gishtin 

e dorës.    

Dëshmitari B. G. në shqyrtim gjyqësor ka deklaruar se fillimisht kam qenë i akuzuar unë B. G. 

dhe janë mbajte 6 seanca publike dhe një përgatitore dhe në fund jam shpall i pafajshëm. Në fund 

të asaj seance i dëmtuari kinse nuk më njef mua, e ne njihemi mirë, e akuzoi vëllaun tani të 

akuzuarin Z. G.. Ditën kritike kemi shkuar unë dhe vëllau Z. me bisedu me pronarin e hotel “I.” 

Sh. G. për borgjin e mbetur në vlerë prej 4.183 euro për të cilat ka marr material ndërtimor gjatë 

ndërtimit të hotelit, se të njëjtin borgj nëse nuk don ta paguaj pas dy jave, lëndën do ta qojmë në 

gjykatë gjë e cila ka ndodh pas këtij afati kam bërë padi në gjykatë. Gjykata e ka vërtetuar këtë 

borgj dhe e obligon Xh. G. që borgjin dhe shpenzimet tjera të na i paguaj dhe lënda është me 

ankesë në apel. Derisa ishim të ulur në tavolinë me Sh. duke ia prezentuar fakturat për materialin 

e marrur në prezencë të gruas së Sh. F., gruas së Xh. dhe dy djemt e tyre, ka hyrë Xh. G. duke 

ecur drejt nesh me ton të lart ka fillu të më ofendoj me fjalë fyese dhe banale por me nxitim kanë 

reaguar Sh. dhe dy gratë dhe nuk e kanë lënë të na ofrohet, derisa Sh., dy gratë dhe dhe djemt e 

tyre mbanin Xh. i cili kërkonte ta lirojnë për të na sulmuar e cila situatë ka zgjat 2 deri 3 minuta, 

është shkëput gruja e Sh. dhe ka ardhë tek ne në tavolinë duke na lutur neve se këtu e mbrapa 

borgjin e merr Sh. dhe ajo personalisht vetëm ne të largohemi menjëherë, e njëjta grua na ka 

përcjell deri te kerri jashtë duke na premtuar se së shpejti borgji do të paguhet kurse unë dhe 

vëllau së bashku jemi larguar me kerr. I tërë ky inskenim aktrim ka ndodhur me qëllim që gjykata 

të na shpall fajtor për lëndim trupor në mënyrë që Xh. të mos e paguaj borgjin me arsyetimin se 

më kanë rreh për borgj. Me përgjegjësi të plotë deklaroj se Xh. nuk ka qenë i sulmuar e as i 

lënduar nga ana jonë e as nga ana e Z.. I dëmtuari gishtin e ka lënduar vet ose gjatë kacafytjes e 

ka lëndua dikush.    

I pandehuri Z. G. në shqyrtim gjyqësor ka deklaruar se unë me vëllaun B. kemi shkuar në 

restorant I. në S. për të kërkuar borgjin të cilin e kishte këtu i dëmtuari Xh., kur kemi hy në 

koridorin e restorantit kemi hasur në vëllaun e tij Sh., na ka pyt neve urdhëroni çka po kërkoni, 

i kemi thënë se kemi ardhë për një borgj të cilin e ka Xh., urdhëroni uli në tavolinë në koridor të 

restorantit, unë B. dhe Sh. jemi ulë në tavolinë, B. u kanë duke ja spjeguar Sh. për borgjin të cilin 

e ka pas Xh., ndërkohë ka hi Xh. prej sallës në drejtim tonin, duke na fyer neve, duke sharë edhe 

lloj lloj fjalë banale, u qu Sh. dhe dy gra dhe dy djem të ri e kanë kap Xh. dhe se kanë lan të vij 

te ne, unë dhe Xh. nuk kemi pasur kurrfarë kontakti fizik mes veti, ndërkohë e kanë kap Xh. dhe 

e kanë kthy prapë me shti me një dhomë tjetër, ndërkohë gruja e Sh. ka ardhë në tavolinë te ne 

dhe na kërku të dalim jashtë, B. i ka thënë qysh bisedum me Sh. net vjen edhe njëherë tia skjarojm 

deri në fund, gruja e Sh. ju ka lut B. të dilnim jashtë se tjav dhë besën se prej këtij momenti e 

merr përgjegjësin Sh. dhe unë personalisht, por ju të dilni jashtë. Jemi qu na edhe jemi dal 

përjashta e njëjta na ka përcjell te kerri tu na premtu se së shpejti kem me jav kthy borgjin, ne 

kemi hyp në makinë dhe kena shku për në shtëpi. Fillimisht ka qenë i akuzuar B. G. dhe janë 

mbajte 7 seanca publike, në seancën e 7 pas ballafaqimit me prova Xh. është detyru të hekë dorë 

ndaj ndjekjes ndaj B. por për habi time mu kthy mu në aktakuzë, më ka marr prokurori deklaratën 

më ka tregu se Xh. ka raport mjeko ligjor për lëndimin e dorës së djathtë nga veprimi mekanik 

të mjetit të punës e jo të mprehtë, askush nga dëshmitarët e pytur nuk pohon se kam patur ndonjë 

mjet pune, dhe kjo le të kuptohet shumë kjart se lëndimi nuk u shkaktu prej meje, deri te lëndimi 
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eventualisht i pa qëllimshëm i Xh. ka mundur të vij gjatë tentimit të familjarëve të vet për të mos 

e lën të na ofrohet por jo kurrsesi nga ana ime sepse nuk kam pas kontat fizik, kurse Xh. mund 

të mendon se unë e kam lënduar, me përgjegjësi të plotë deklaroj se rasti është i montuar për ti 

ikur borgjit të cilin e ka 4148,20 euro, i cili borgj në ndërkohë me vendimin përfundimtar të 

gjykatës është obliguar Xh. të paguaj borgjin dhe shpenzimet tjera dhe rasti është te përmbaruesi, 

por nuk e ka bërë ende pagesën, në pritje për të më shpall gjykata fajtor, e ky pastaj të arsyetohet 

se më ka lënduar dhe nuk e paguaj borgjin gjë që detyrimisht vjen deri te konflikti. 

Nga leximi dhe shikimi në raportin mjekësor të spitalit rajonal të Prizrenit i dt.09.08.2017 dhe 

akt ekspertimin mjeko ligjor i Dr.F. B. i datës 05.09.2019 u konstatua se i dëmtuari Xh. G. ka 

marr tretman mjekësor për shkak të lëndimit të gishtit të vogël të dorës së djathtë.  

4. Vlerësimi i dëshmive të dëshmitarëve dhe provave materiale të paraqitura në shqyrtimin 

gjyqësor   
Nga provat e proceduara  në shqyrtimin gjyqësor,  gjykata  ka gjetur  se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e veprës penale Lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1 të Kodit 

nr.04/L-082 Penal të Republikës së Kosovës. 

Kjo u vërtetua edhe nga dëshmia e dëshmitarit D. G. i cili në shqyrtim gjyqësor ka deklaruar se 

ditën kritike kam shkuar për të furnizuar restorantin me mish, me të shkuar aty kam parë në 

koridor duke u shtyr i akuzuari me të dëmtuarin Xh. ndërsa gratë kanë kërkuar ndihmë duke 

piskat, kam kap Xh. e kam shti me një dhomë tjetër ku kam vërejtë se e ka pas dorën e djathtë 

me gjak. Nga dëshmia e dëshmitarit Sh. G. u vërtetua se ditën kritike në restorant I. ka shkuar i 

akuzuari me vëllaun e tij të cilët i kanë thënë na kena problem se na ka vëllau yt borgj dhe mu 

ka kërcnu më tha për 10 ditë mi qit paret, pastaj unë tentova ti qes jashtë, mandej ndërhyni vëllau 

dhe ju tha çka keni ardhë dilni jashtë, ndërsa unë nuk e kam dit që këta kishin ardhë edhe një 

herë tjetër, këta nuk dulen jashtë dhe filloj kacafytja, unë kam qenë në cilësi të ndamjes, për mos 

me ardhë deri te më e keqja. Pas përfundimit të konfliktit kam vërejtur se i dëmtuari Xh. ka pasur 

lëndime dhe unë e kam qu në ambullant në Suharekë për trajtim mjekësor. Se i dëmtuari Xh. ka 

mbet i lënduar nga përleshja që ka pas me të akuzuarin këtë e dëshmoi edhe dëshmitarja F. G. 

në shqyrtim gjyqësor e cila ka deklaruar se ditën kritike kam qenë në restorant I. dhe e kam parë 

ngjarjen, i kam pa këta ulë te një tavolinë dhe janë kanë duke bisedu, nuk e kam dit se çka kanë 

fol, ndërkohë ja kanë nis me fol me të madhe, kur e kam kthy kryt mi kqyrë, ishin kanë në kambë 

edhe kur i kam pa në kambë aq shumë tu piskat edhe u kanë duke i sjell Xh., pastaj burri jem e 

ka marr vëllaun dhe e qoj me një dhomë për me evitu konfliktin, këta prapë kanë ardhë te dera e 

dhomës. Më kujtohet se i dëmtuari Xh. nga përleshja ka mbet i lënduar në gishtin e dorës.    

Se i pandehuri ka kryer veprën penale që i vihet në barrë, pa mëdyshje u vërtetua fakti edhe me 

leximin e raportit mjekësor dhe akt ekspertimit nga i cili u konstatua se si pasojë e konfliktit, i 

dëmtuari Xh. G. ka marr tretman mjekësor për shkak të lëndimit të gishtit të vogël të dorës së 

djathtë 

Mbrojtjen e të akuzuarit se nuk e ka kryer veprën penale dhe nuk e ndien vetën fajtor ku ka 

deklaruar se nuk ka pas fare kontakt fizik me të dëmtuarin Xh. si dhe deklaratën e dëshmitarit B. 

G. – vëllait të të akuzuarit të përshkruar si më lart, gjykata nuk ia fali besimin ngase të njëjtat 

janë të drejtuara kah shmangia prej përgjegjësisë penale. 

5.Të gjeturat e Gjykatës 

Përfundimisht gjykata gjenë se ka prova që vërtetojnë se në veprimet e të akuzuarit formohen 

elementet e veprës penale Lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1 të Kodit nr.04/L-082 Penal 

të Republikës së Kosovës. 

Kjo sepse i njëjti duke qenë plotësisht i vetëdijshëm për veprimet e tij, me dashje direkte ka 

ndërmarr veprime konkrete, ka shkuar së bashku me vëllain e tij në restorantin I. pronë e të 

dëmtuarit dhe vëllezërve të tij dhe ka kërkuar që ti paguhet borgji nga i dëmtuari e që si pasojë 

e kësaj mosmarrëveshje ka ardhur deri te konflikti mes të akuzuarit dhe të dëmtuarit dhe në 



 Numri i lëndës: 2019:150647 
 Datë: 03.06.2021 
 Numri i dokumentit: 01845302 
 

6 (6)  

   
2
0
1
9
:2
7
9
9
5
1

 

përleshje e sipër ka mbet i lënduar i dëmtuari, veprime këto të përshkruara më për së afërmi në 

aktakuzë. I njëjti është penalisht përgjegjës dhe është fajtor për veprën penale të kryer. 

Kjo gjykatë, pasi që vërtetoi se tani i akuzuari Z. G. është kryes i veprës penale për të cilën është 

akuzuar dhe pasi që konstatoi se është penalisht përgjegjës, të njëjtit, duke marr në konsideratë 

dhe duke vlerësuar të gjitha rrethanat që janë në ndikim me rastin e matjes së dënimit, si dhe 

shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale të kryer, i shqiptoi dënimin me gjobë në 

shumë prej 200 euro i cili dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi duke 

e përcaktuar që në rast se dënimi me gjobë nuk realizohet as detyrimisht, konform nenit 46 

paragrafi 3 të KPP-së, dënimi me gjobë shndërrohet me dënim me burg në kohëzgjatje prej 10 

ditësh, duke llogaritur për çdo 20 € një ditë burg. 

Me rastin e marrjes të vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoj të gjitha rrethanat 

në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë 

së dënimit, duke gjetur si rrethanë rënduese se veprimet e tij i pandehuri i ka ndërmarr me dashje 

direkte të përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, ndërkaq si rrethanë lehtësuese gjykata 

vlerësoi shkallën e rrezikshmërisë së veprës penale, intensitetin e rrezikimit apo të dëmtimit të 

të mirës së mbrojtur, rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, sjelljen e mëparshme të kryesit 

i cili është i pa dënuar më parë për ndonjë vepër penale si dhe atë që i akuzuari veprën penale e 

ka kryer pas fjalosjes me të dëmtuarin duke qenë i provokuar nga ana e të dëmtuarit andaj gjykata 

të njëjtit i shqiptoi dënimin me gjobë të cekur si më lart, me bindje se dënimi i shqiptuar i 

përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tij dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që 

në të ardhmen të jetë më i kujdesshëm dhe të përmbahet nga veprimet e tilla apo të ngjashme. 

Vendimi mbi kërkesën pronësoro juridike gjykata e bazoi në kuptim të nenit 463 të KPPK-së. 

Vendimin mbi shpenzimet gjyqësore dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim të nenit 

450 dhe 451 të KPP-së. 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

P.nr.425/2019 të dt. 03.06.2021  

Bashk.Profesional              Gjyqtari 
    Feim Bytyqi                  Qemail Suka 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të ushtrojë ankesë në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 dite nga dita e pranimit, 

ankesa dorëzohet nëpërmjet të kësaj gjykate. 


