
1 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

PKR.nr.410/15 

NË EMER TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – Departamenti për Krime të Rënda,  

në trupin gjykues të përbërë nga gjyqtarja Shadije Gërguri –kryetare e trupit gjykues, 

Gjyqtarët Beqir Kalludra dhe Mustafë Tahiri si anëtarë të trupit gjykues, me 

bashkëpunëtorin profesional Driton Berisha në çështjen penale kundër të akuzuarve 

E.Gj., E.Z.dhe A.Z.për shkak të veprës penale Lëndim i lehtë truport nga neni 188 par.2 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokuroris Themelorë në Prishtinë-

Departamenti për Krime të Rënda PP/I.nr.341/2013 të datë 23.07.2015, pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor, verbal e publik me dt: 04.06.2018 në prezencën e prokurorit të 

shtetit Armend Hamiti, të akuzuarve E.Gj., E.Z. dhe A.Z., të njëjtën ditë mori dhe 

shpalli publikisht këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

Kundër të akuzuarve  

 

E.GJ., nga i ati Xh., e ëma A., e gjinisë L., i lindur me dt. ..., në P., ku edhe jeton në rr. 

“Z.P.” nr...., i pamartuar, ka të kryer shkollën e mesme, vëzhgues si referëve të futbollit 

te grupmoshat e reja, më parë jo i gjykuar, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës. Me nr. personal: .... 

 

E.Z., nga i ati Xh., e ëma A., e gjinisë L., i lindur me dt. ..., në P., ku edhe jeton në rr. 

“Z.P.”  nr....,  i martuar, baba i ... fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, me profesion 

refer i futbollit, i gjendjes së dobët ekonomike,  më parë jo i gjykuar, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës me nr. personal: .... 

A.Z., nga i ati S., e ëma E., e gjinisë D., i lindur me dt. ..., në P., ku edhe jeton në rr. 

“S.”  nr....,   i martuar, baba i ... fëmiu, ka të kryer shkollën e mesme, jo i punësuar, me 

profesion sportist – futballer, i gjendjes së mesme ekonomike,  më parë jo i gjykuar, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal: .... 

Konform nenit 363 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 të KPRK-së,  

REFUZOHET AKTAKUZA  

 REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVA 

GJYKATA   THEMELORE NË PRISHTINË 
OSNOVNI SUD PRIŠTINA – BASIC COURT OF PRISTINA 
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SE:  me datën 04.05.2013 rreth orës 03:20 minuta u kanë shkaktuar lëndime të lehta 

trupore të akuzuarve F.Sh. dhe I.C., në atë mënyrë që gjatë një përleshje fizike mes tyre 

për shkak të një mosmarrëveshje, derisa të dy grupet ishin duke lëvizur me veturën e 

tyre nga Prishtina në drejtim të Podujevës, kur kanë arritur të autoservisi “B.-Ll.” në 

rrugën “S.” në P., i kanë ndalur veturat dhe atë rast të akuzuarit E.1, E.2 dhe A. i kanë 

goditur të akuzuarit, F. dhe I. me grushta dhe mjete të forta në pjesë të ndryshme të 

trupit duke u shkaktuar lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për 

shëndetin,- 

- me këtë kishin për të kryer Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së  

Për shkak se ka ardhur deri të parashkrimi i veprës penale. 

Shpenzimet e procedurës penale paguhen nga mjetet buxhetore të kësajë gjykate. 

   

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti për krime të rënda ka ngritur aktakuzë 

PP/I.nr.341/2013 të datë 23.07.2015 kundër të akuzuarit E.Gj., E.Z.dhe A.Z.për shkak 

të veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-

së dhe të akuzuarit F.Sh. për shkak të veprës penale Përdorim i armës apo mjetit të 

rrezikshëm të parashikuar nga neni 375 par 2 të KPRK-së dhe të akuzuarit I.C. për 

shkak të veprës penale Përdorim i armës apo mjetit të rrezikshëm të parashikuar nga 

neni 375 par 2 lidhur me nenin 33 të KPRK-së.  

Gjykata lidhur me të akuzuarit F.Sh. dhe I.C., për shkakt të pamundësi së sigurimit të 

pranis së të njëtve në procedur ka vequar procedurën ndaj të njëjtve, ndërsa pasi që të 

akuzuarit E.Gj., E.Z.dhe A.Z.janë deklaruar të pafajshëm, gjykata ka vazhduar me 

seancën e shqyrtimit gjyqësor dhe administrimin e provave. 

Në fjalën përfundimtare Prokurori i shtetit ka bërë ricilismin e veprës penale duke 

deklaruar se pas dëgjimit të dëshmitarëve dhe vetë të akuzuarve, nuk është vërtetuar se 

gjatë përleshjes janë përdorur mjete të forta, andaj në veprimet e të akuzuarve 

manifestohen të gjitha elementet e veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 

par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së dhe jo të veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga 

neni 188 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.  

Gjykata pas ricilësimit të veprës penale në Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, ka konstatuar se për të njëjtën ka ardhur deri të 

parashkrimi absolut i kësaj vepre penale, duke qenë se si datë e kryerjes së veprës 

penale, në dispozitivin e aktakuzës është cekur data 04.05.2013 dhe nga ajo kohë e deri 

me tani kanë kaluar me shumë se katër vite, gjegjësisht se parashkrimi absolut ka arritur 

me dt.04.05.2017, pasi që vepra penale e Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së është paraparë me dënimi me burgim deri në një vite, 

ndërkohë qe sipas nenit 106 par.1 nënpar.16 të KPRK-së, periudha  e parashkrimit për 

veprat penale të dënueshme deri në një vit është dy vite (parashkrimi relativ), ndërkaq 

që sipas par.2 të të njëjtit nenë, në çdo rast vepra penale parashkruhet pasi të ketë arritur 

dyfishi i afatit relativ (parashkrimi absolut).  
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Andaj, gjykata konform nenit 363 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 te KPPRK-së ka 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

Vendimin për shpenzimet e procedurës penale Gjykata e ka bazuar në nenin 454 

parg 1 të KPPK –së.  

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 

PKR.nr.410/15,  të dt:04.06.2018 

Bashkëpunëtori profesional                            Kryetarja e trupit gjykues - Gjyqtarja 

Driton Berisha                                                                          Shadije Gërguri 

 

 

 

 

 

 

 

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

/pesëmbëdhjetë/ ditë nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e përmes kësaj Gjykate. 

  


