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  P.nr.92/17 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

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

F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit B. A. G. nga fshati P., për shkak të veprës 

penale lëndim i lehtë trupor  nga neni 188 par. 1 nen parg. 1.1 të KP, e duke vendosur sipas 

aktakuzës të PTH në Prizren  PP.II.nr.721/15 të dt.20.05.2015, në seancēn gjyqēsore të mbajtur 

me dt.26.10.2018, në prezencē të PSH Elfete Purova, të akuzuarit, muarrë dhe publikisht shpalli 

kētë: 

 

                                             A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari B. G., nga  i ati A., i lindur  me dt.12.01.1990, nga fsh. P., ku dhe tani jeton, i 

pa martuar, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovēs 

 

                                                          ËSHTË  FAJTOR 

 

   Me datë 12.03.2015 rreth orës 13,00 minuta në fsh. P. Komuna e Suharekës,  i shkakton 

lëndime të lehta trupore  të dëmtuarit  A. G., të cilat lëndime rezultojnë me dëmtime të 

përkohshëm ose dobësim të një organi në pjesë të trupit të përsonit  tjetër, në atë menyrë që per  

shkak të nje mosmarrëveshje ndërmjet të pandehurve  B. dhe I. G., rreth një kërkese per një 

cigare që i pandehuri B. G. ia kishte  kërkuar të pandehurit  I. G., por ky i fundit  nuk ia kishte 

dhenë, ashtu që ditën kritike i pandehuri  B. G. e merrë  një çekan në dorë dhe e sulmon të 

pandehurin I. G.,  duke e goditur ne trupor, ndërsa i pandehuri I. G. e kishte goditur  me gjygym 

qaji në trup dhe në kokë të pandehurin B. G., si rrjedhim i kësaj i dëmtuari A. G.,  kishte nderhyrë 

sepse  situata do të përshkallëzohej edhe me shumë, por  gjatë ndërhyrjes  per ti ndar,  i pandehuri 

B. G. e kishte  goditur  me grusht në fytyrë të dëmtuarin A. G., me këto veprime të dëmtuarit  A. 

G. i shkakton lendime të lehta trupore  lëndime këto të përshkruara  më per së afërmi në 

mendimin e ekspertit mjeko ligjor  Dr. N. U. të dt. 09.05.2015.         

 Këso dore ka kryer  veprēn penale lëndimi i lehtë trupor  nga neni 188 par.1 nenpara.1.1  

të KP. 

Gjykata në kuptim të nenit  41, 51,52,73,74, si dhe nenit 188 par. 1 nënparagrafi 1.1 tē 

KP, të akuzuarit, ia shqipton: 

 

                                                           DENIMIN ME KUSHT 
 

Tē akuzuarit B. G. duke ia vërtetuar dēnimin me burg në kohëzgjatje prej 2 muaj, i cili 

nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afatin prej një viti nga dita e plotëfuqishmeris së kētij 

aktgjykimi, nuk kryen ndonjë vepër të re penale.   

 

Obligohet  i akuzuari me shpenzimet e  procedurës   në emër të  paushallit gjyqësor  

shumën prej  20 € dhe në emer të taksës per kompenzim të viktimave të krimit  shumen prej 30€. 

 

I dëmtuari A. Z. G. nga fsh.P., për realizimin e kërkesës pasuroro juridike udhëzohet  në 

kontest civil. 

 

A r s y e t i m 

 

PTH nga Prizreni me aktakuzën PP.II.nr. PTH në Prizren me aktakuzën PP.II.nr.721/15 të 

dt.20.05.2015, ka akuzuar B. A. G. nga fshati P., për shkak të veprës penale  lëndimi i lehtë trupor  

nga neni 188 par.1 nenpara.1.1  të  KP, aktakuzën  të cilen gjate séancës gjyqësore  prej fillimit  

gjer nē mbarimin e tij  e ka përfaqësuar  PSH Elfete  Purova, e cila në tërsi ngel pran të dhënave 

si nē aktakuzë, i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.26.10.2018 dhe nē vetë pranimin nga 

ana e tē akuzuarit, ka vërtetuar këtē gjendje faktike: 
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   Në tërsi është vërtetuar  se  me dt.  12.03.2015 rreth orës 13,00 minuta në fsh. P. 

Komuna e Suharekës,  i shkakton lëndime të lehta trupore  të dëmtuarit  A. G., të cilat lëndime 

rezultojnë me dëmtime të përkohshëm ose dobësim të një organi në pjesë të trupit të përsonit  

tjetër, në atë menyrë që per  shkak të nje mosmarrëveshje ndërmjet të pandehurve  B. dhe I. G., 

rreth një kërkese per një cigare që i pandehuri B. G. ia kishte  kërkuar të pandehurit  I. G., por ky 

i fundit  nuk ia kishte dhenë, ashtu që ditën kritike i pandehuri  B. G. e merrë  një çekan në dorë 

dhe e sulmon të pandehurin I. G.,  duke e goditur ne trupor, ndërsa i pandehuri I. G. e kishte 

goditur  me gjygym qaji në trup dhe në kokë të pandehurin B. G., si rrjedhim i kësaj i dëmtuari A. 

G.,  kishte nderhyrë sepse  situata do të përshkallëzohej edhe me shumë, por  gjatë ndërhyrjes  per 

ti ndar,  i pandehuri B. G. e kishte  goditur  me grusht në fytyrë të dëmtuarin A. G., me këto 

veprime të dëmtuarit  A. G. i shkakton lendime të lehta trupore  lëndime këto të përshkruara  më 

per së afërmi në mendimin e ekspertit mjeko ligjor  Dr. N. U. të dt. 09.05.2015. 

 

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, siq janë, kallximi penal 2015-GB-... të dt.17.03.2015, raportet mjekësore të QKMF  me  

numër  ....  dhe ...... të dt. 12.03.2015, ekspertiza e ekspertit mjeko ligjor Dr. N. U. të dt. 

09.05.2015, si dhe fotodokumentacioni, të cilat gjinden në shkresat e lëndes si prova materiale të 

paraqitura ndaj të akuzuarit nga  ana e PTH në Prizren. 

 

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 arsyerat dhe kushtet pēr hudhjen e aktakuzes, apo pushimin e procedurēs 

penale si dhe nenit 253 të KPP. 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  lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par. 1 nenpra. 1.1 tē KP, gjykata ka vendosur të 

akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ia shqiptoi  denimin siq është cek në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

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

tē nenit 73 dhe 74 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 veprēn e kryer,  kurse  

rrethan posaqerisht  rënduese nuk gjeti. 

 

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

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit 452 paragrafi 1 të 

KPP. 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEGA NË SUHAREKE 

P.nr. 92/17 të dt. 26.10.2018 

 

 

Sek. Juridike                                                                                         G j y q t a r i 

 F. Kabashi                                                               Robert Tunaj  

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palet e pa knaqura kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditesh 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nēpërmes kësaj Gjykate. 


