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Numri i lëndës: 2018:050058 

Datë: 27.02.2019 

Numri i dokumentit:     00234963 

 

P.nr.748/17 

 

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 akuzuarve  A. A. Z. dhe A. A. A. që të 

dy nga fsh.M., për  shkak të veprave penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188  par. 2 lidhur  me 

par. 1 dhe lëndimi i lehtë trupor  nga neni 188 par. 1 tē KP, e duke vendosur sipas aktakuzës  të 

PTH në Prizren PP.II.nr. 1974-1/17 të dt. 10.11.2017, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me 

dt.27.02.2019, në prezencë të PSH Atnor Skoro, të akuzuarve, mori dhe publikisht  shpalli, 

ndërsa  me dt. 27.02.2019 perpiloi ketë: 

A K T G J Y K I M 
   Të akuzuarit: 

1.  A. Z. nga i ati A.,  i lindur  me dt. 21.05.1986 nga fshati M., ku dhe tani jeton, ka të 

mbaruar arsimin e mesmëm, i pa martuar , i gjendjes së mesme ekonomike,  

shqiptar,shtetas i Republikës sē  Kosovēs. 

2.  A. A. nga i ati A.,  i lindur  me dt. 07.03.1981, nga fsh.M., ku dhe tani jeton, ka të 

mbaruar arsimin e mesëm, i pa martuar, i gjendjes së mesme ekonomike,  shqiptar, 

shtetas i Republikës sē  Kosovēs. 

 

          JANË  FAJTOR 
 

 I pandehuri  A. Z.. 

I.Se me datë 05.08.2017 rreth orës 22,00 minuta,  në fshatin M. Komuna e Suharekës, në 

vendin te marketi “Xh.” i shkakton  lëndime trupore  të pandehurit  A. A., i cili lëndim rezulton 

me lëndime  të përkohshme  ose  lëndime  të një organi apo pjese të trupit,  në atë menyrë  i 

pandehuri per  shkak të një problemi të mëhershëm  respektivisht për  shkak të borxhit, në 

momentin deri sa ishte  në market  “Xh.” dhe ne dorë mbante një sopat  pret  momentin kur i 

pandehuri A. A. del nga marketi  dhe e sulmon, ku sulmohen fizikisht njeri me tjetrin  ku i 

pandehuri A. Z. e godet  me sopat  mjet  ky i përshtatshëm per  shkaktimin e  lëndimeve te rënda 

trupore të pandehurin A. A., me të cilat  veprime i shkakton lëndime të lehta  trupore te  

konstatuara   në akt ekspertimin mjeko ligjor  nga eksperti Dr. F. B. me dt. 10.08.2017. 
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Me këto veprime  ka kryer veprën penale  lëndime  te lehta trupore  nga neni 188 par. 2 

lidhur  me par. 1 të KP. 

 

I pandehuri A. A.. 

II. Me datë, kohë dhe vend të njejtë  të përshkruar si ne dispozitivin nën I i shkakton 

lëndime të lehta trupore  të pandehurit  A. Z., në atë menyrë pas  një mosmarveshje paraprake  

që kishin të pandehurit  të përshkruar si ne dispozitivin  I, e  sulmon fizikisht  duke e goditur me 

gurë të pandehurin A. Z. me të cilat veprime të pandehurit A. Z. i shkakton lendime të lehta 

trupore, lendime këto të konstatuara  ne atë ekspertimin mjeko ligjor Dr. F. B. të dt. 10.08.2017. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor  nga neni 188 par. 1 te KP. 

Andaj gjykata konform dispozitave të nenit  43,46,50,73  si dhe nenit 188 par. 2 lidhur  

me par. 1 dhe nenit 188  par. 1 të KP, tē akuzuarve, iu shqipton: 

 

DENIM ME GJOBË 
 

Të akuzuarit A. Z. i shqiptohet denimi me gjobë  në shumë prej 800 € (tetëqind 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 njejti do tē  

zëvendēsohet me denim  me  burg prej 40 ditesh, duke llogaritur për 20 €, të filluar  me  një ditë 

burgimi, konform nenit 46 paragrafi 3 të KP.  

Në dënimin e shqiptuar  duhet  ti llogaritet  edhe  koha e qëndrimi në arrest shtëpiak 

nga dt. 05.08.2017 deri me dt. 05.09.2017. 

 

Të akuzuarit A. A. i shqiptohet denimi me gjobë  në shumë prej 250 € (dyqind e pesdhjet 

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 njejti do tē  

zëvendēsohet me denim  me  burg prej 12 ditesh, duke llogaritur për 20 €, të filluar  me  një ditë 

burgimi, konform nenit 46 paragrafi 3 te KP. 

 

 Obligohen të akuzuarit që nē emēr tē paushallit gjyqēsor tē paguajnë shumēn me nga 20 

€ (veq e veq), ekspertize mjeko ligjore  shumën me nga  10 euro dhe taksën për kompenzim të 

viktimave të krimit  shumën me nga  30 €, pas plotëfuqishmeris së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 
 

 PTH në Prizren me aktakuzën PP.II.nr.1974-1/17 të dt. 10.11.2017, ka akuzuar  A. A. Z. 

dhe A. A. A. që të dy nga fsh.M., për  shkak të veprave penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 

188  par. 2 lidhur  me par. 1 dhe lëndimi i lehtë trupor  nga neni 188 par. 1  tē KP, aktakuzen të 

cilin gjate séancës gjyqësore  prej fillimit  gjer nē mbarimin e tij  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. 27.02.2019 dhe nē vetë pranimin nga 

ana e tē akuzuarve, ka vërtetuar këtē gjendje faktike: 

   

 Në tërsi është vërtetuar  se me datë  05.08.2017 rreth orës 22,00 minuta,  në fshatin M. 

Komuna e Suharekës, në vendin te marketi “Xh.” i shkakton  lëndime trupore  të pandehurit  A. 
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A., i cili lëndim rezulton me lëndime  të përkohshme  ose  lëndime  të një organi apo pjese të 

trupit,  në atë menyrë  i pandehuri per  shkak të një problemi të mëhershëm  respektivisht për  

shkak të borxhit, në momentin deri sa ishte  në market  “Xh.” dhe ne dorë mbante një sopat  pret  

momentin kur i pandehuri A. A. del nga marketi  dhe e sulmon, ku sulmohen fizikisht njeri me 

tjetrin  ku i pandehuri A. Z. e godet  me sopat  mjet  ky i përshtatshëm per  shkaktimin e  

lëndimeve te rënda trupore të pandehurin A. A., me të cilat  veprime i shkakton lëndime të lehta  

trupore te  konstatuara   në akt ekspertimin mjeko ligjor  nga eksperti Dr. F. B. me dt. 10.08.2017. 

  

II. Me datë, kohë dhe vend të njejtë  të përshkruar si ne dispozitivin nën I i shkakton 

lëndime të lehta trupore  të pandehurit  A. Z., në atë menyrë pas  një mosmarveshje paraprake  

që kishin të pandehurit  të përshkruar si ne dispozitivin  I, e  sulmon fizikisht  duke e goditur me 

gurë të pandehurin A. Z. me të cilat veprime të pandehurit A. Z. i shkakton lëndime të lehta 

trupore, lëndime këto të konstatuara  ne atë ekspertimin mjeko ligjor Dr. F. B. të dt. 10.08.2017.  

 

Ketë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i të akuzuarve të cilet në 

shqyrtim gjyqësor e kan 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 të akuzuarit kan 

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

vullnetarisht në shqyrtimin gjyqësor dhe  pranimi është mbeshtetur  në faktet  e qështjes  që  

permban aktakuza, siq janë: kallximi penal 2017-GB-... të dt. 06.08.2017, aktvendimi mbi 

ndalimin e të aresturit  të dt. 05.08.2017, raporti i shërbimit  urgjent  të QKMF me nr. ......, ......., 

vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm, ekspertiza mjeko ligjore  e DR. F. B. të dt. 10.08.2017, 

si  dhe shkresat  tjera përcjellëse të cilat gjinden  në lëndë, si prova materiale të paraqitura ndaj 

të akuzuarve nga  ana e PTH në Prizren. 

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

gjyqësor  nga ana e tē akuzuarit është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 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 akuzuarve formohen të gjitha elementet  e qënjës  së 

veprave  penale  lëndimi i lehtë trupor  nga neni 188 par. 2 lidhur  me par. 1 dhe lëndimi i lehtë 

trupor  nga neni 188 par. 1 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 73 dhe 74 të KP. 

 

Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se të akuzuarit  kanë patur qëndrimin korrekt 

ndaj gjykatës, pranimin nē tērsi tē veprēs  se kryer, janē penduar pēr veprën e kryer,  familjar, 

kurse për të akuzuarin A. Z. si rrethan  rënduese faktin se edhe më parë me aktgjykim të 

plotëfuqishem është denuar për vepra të natyres së njëjt.   

 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit 452 par. 1 të KPP. 

 

Vendimi me të cilin është obliguar i akuzuari që të bëjë kompenzimin e viktimës së krimit 

është marrë konform nenit  39  par. 3 nen paragrafin 3.2 te Ligjit  per kompenzimin e viktimave 

të krimit. 
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GJYKATA THEMELORE  PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

  Departamenti i përgjithshëm  

                            P.nr.748/17 të dt. 27.02.2019 

 

 

Sek. Juridike                  G j y q t a r i  

F. Kabashi                              Robert Tunaj 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë  ankese  në Gjykaten  e Apelit në Prishtinë, 

në afat prej 15 ditesh , llogaritur nga dita e paranimit të tij ankesa  dorëzohet përmes  kësaj 

gjykate, në kopje të mjaftushme per palët dhe gjykatën. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


