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Numri i lëndës: 2020:008080 

Datë: 11.09.2020 

Numri i dokumentit:     01110233 

         

P.nr.137/20 
NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, me 

gjyqtaren e vetme gjykuese Fatime Dërmaku, me bashkëpunëtoren Ajshe Basha, në çështjen 

penale, kundër të pandehurit B.A. nga P., për shkak të veprës penale Lëndim i lehtë trupor 

sipas nenit 188 par.2 lidhur me par.1 pika 1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-ës (e 

rikualifikuar), sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Departamenti i 

Përgjithshëm, PP.II.nr.5309/17 të datës 22.01.2020, të cilën e përfaqësonte Prokuroja e Shtetit 

Fikrije Sylejmani, dhe në prani të dëshmitarit B.Zh., të pandehurit B.A. si dhe mbrojtësve të tij 

avokatja F.G.B. si dhe avokatit A.A., pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, më datë 

26.06.2020, me datë 29.06.2020, mori dhe publikisht shpalli ndërsa më datë, 31.08.2020 

përpiloi këtë:  

 

AKTGJYKIM 
 

I pandehuri  B.A., i biri i R. dhe nënës F. vajzërisë L., i lindur me (data e lindjes...), në P. në 

Rr. “S..” nr..., Komuna e P., me nr. personal ..., ka të kryer shkollën e mesme, i pa martuar, i pa 

punë, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse, me datë 16.082017, rreth orës 07:12 në rrugën “I.N.P.”, në Lagjen “U.” në P., i 

pandehuri B.A. së bashku me G.M., me dashje dhe në bashkëkryerje kanë sulmuar të 

dëmtuarin S.Z., i cili në ato momente ishte nisur për të shkuar në punë dhe me të dalë nga 

banesa në hyrjen e ndërtesës ku banonte, i pandehuri B.A., duke e përdorë forcën fizike me 

qëllim të shkaktimit të lëndimeve trupore, dhe me mjet të përshtatshëm – shkop e ka sulmuar 

fizikisht të njëjtin duke e goditur në kokë, pastaj me një automjet të tipit Golf IV, me targa të 

shtetit Italian, janë larguar nga vendi i ngjarjes në drejtim të F. në P., ndërsa i dëmtuari pas këtij 

sulmi është dërguar për tretman mjekësor, në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës 

(QKUK), me ç’rast në bazë të ekspertizës mjeko –ligjore  i dëmtuari ka pësuar lëndime të lehta 

trupore në formë të: kontuzione në kokë, plagë mbetëse në pjesën ballore murore djathtas në 

kokë, si dhe dërrmishje në anën e djathtë të fytyrës, të gjitha këto me pasoja të përkohshme për 

shëndetin-, 
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- me këtë ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me 

par.1 pika 1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-ës     

 

Andaj, gjykata, në bazë të dispozitës së lartcekur ligjore dhe neneve 4, 41, 42, 43, 42, 73 dhe 

74, të KPRK-ës (Nr.06/L-82),  si dhe neneve 365, 366 dhe 367 par.1, të Kodit të Procedurës 

Penale, të pandehurin B.A. i shqipton: 

 

 

DËNIM ME BURGIM 

 
 Të pandehurit B.A., për veprën penale, Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur 

me par.1 pika 1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-ës (e rikualifikuar), i shqipton dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej dy (2) viteve, të cilin dënim i akuzuari ka për ta mbajtur 

pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 Në bazë të nenit 83 par.1 të KPRK-ës, në dënimin e shqiptuar me burgim, të pandehurit 

B.A., do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 21.01.2020 e deri më 

datë 26.06.2020, ashtu që (1) një ditë qëndrimi në paraburgim do t’i barazohet me 1 

(një) ditë të dënimit me burgim. 

 

 Vetura e markës “VW Golf”, me targa CG-238-EZ, Italian ngjyrë Hiri, e cila ishte 

sekuestruar përkohësisht i kthehet pronari të saj H.R.D.. 

 

 I dëmtuari: S.Z. me adresë banimi në rrugën “I.N.P.” në Lagjen “U.” të P., për 

realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

 Detyrohet i pandehuri që t’i paguajë të gjitha shpenzimet e procedurës penale sipas 

llogarisë përfundimtare të gjykatës dhe atë në emër të ekspertizës mjeko – ligjore 

shumën 20 (njëzet) euro si dhe paushallin gjyqësor në shumën prej 30 (tridhjetë) euro, 

të gjitha në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i 

formës së prerë. 

 

 

A r s y e t i m i 
1. Ecuria e procedurës 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, me datën 22.01.2020, ka 

paraqitur aktakuzën, PP.II.nr.5309/17, sipas së cilës i pandehuri B.A., nga Podujeva, është 

akuzuar për shkak të veprës penale në bashkëkryerje Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes 

së detyrës zyrtare nga neni 410 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës 

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata mbajti seancën e shqyrtimit fillestar me datën 

09.03.2020, gjatë së cilës seancë u dëgjuan prokurorja e shtetit Fikrije Sylejmani, i pandehuri 

B.A. si dhe mbrojtësja e tij Av. F.G.- B., dhe pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të 

shtetit të pandehurit iu dha mundësia për ta pranuar fajësinë apo të deklarohet i pafajshëm, i 

njëjti është deklaruar i pafajshëm. 

 

Gjykata më datë 26.06.2020, ka caktuar dhe ka mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor, në të 

cilën seancë para se të marr vendim lidhur me pranimin e fajësisë, gjykata, i njofton të 
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pranishmit se në rastin konkret nuk mund të pranohet pranimi I fajësisë për veprën penale të 

Sulmit ndaj personit zyrtar, nga neni 410 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, pasi që gjatë 

zhvillimit të procedures, por edhe vet deklarimi i të pandehurit nuk u vërtetua motivi i kryerjes 

së veprës penale për të cilën është akuzuar i pandehuri, në një situatë të tillë gjykata merr 

mendimin edhe të prokurores së shtetit. 

Prokurorja e shtetit  ka deklaruar se në këtë situatë për shkak të ekonomizimit të procedurës 

dhe provave që i kanë në shkresat e lëndës, ka bërë rikualifikimin e veprës penale nga vepra 

penale Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare nga neni 410 par.2 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-ës, në veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me 

par.1 pika 1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-ës. 

 

Pas këtij rikualifikimi i pandehuri ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale Lëndim i 

lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 pika 1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, duke 

theksuar se ka qenë pjesëmarrës në rrahjen e të dëmtuarit si dhe shton se, është penduar thellë 

për rastin që ka ndodhur nuk ka qenë diçka e qëllimshme, por ka ndodhur si një lloj taksirati, i 

kërkon falje publikisht dhe pendohet shumë, Gjykatës i premton se në të ardhmen nuk do ta 

përsërisë veprime të tilla, lut gjykatën  me rastin e matjes së dënimit të ketë parasysh faktin se 

gjendjen në familje e ka të vështir pasi që e ka nënën e vetme të moshuar e të sëmurë dhe ka 

nevojë që të kujdeset për te. Është hera e parë që ka ra ndesh me ligjin prandaj edhe kërkon që 

ndaj tij të shqiptohet një dënim sa më i butë. 

 

Mbrojtësja e të pandehurit B.A., Avokatja F.G.– B., lidhur me pranimin e fajësisë ka deklaruar, 

se që të dy mbrojtësit e kanë përkrahur pranimin e fajësisë nga i mbrojturi i tyre B.A. dhe e 

lusin gjykatën që gjatë matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit, të merr si rrethanë veçanërisht 

lehtësuese pranimin e fajësisë, i cili pranim i fajësisë nënkupton se i njëjti, asnjëherë në të 

ardhmen nuk do të bie në kundërshtim me ligjin kjo edhe për faktin se B., nuk ka të kaluar 

kriminale, është hera e parë që del para gjykatores, është djalë i ri, është mbajtës i vetëm i 

familjes dhe mbikëqyrës i nënës së tij, e cila është në terapi dhe në moshë të vjetër. Andaj, lut 

gjykatën që duke llogaritur kohën e kaluar në paraburgim përfshirë edhe një pjesë që ka 

qëndruar në paraburgim në Gjermani, t’i caktohet ky dënim përfshirë pjesën tjetër me një 

dënim me kusht që do të garantonte gjykatën që ai dënim me kusht do të ishte një kërcënim 

serioz për të ardhmen që i njëjti eventualisht të vie në kundërshtim me ligjin. Po ashtu, i 

propozon gjykatës, që në fund t’ia ndërpres masën e paraburgimit nga se konsideron se kanë 

pushuar arsyet ligjore që të qëndroj në paraburgim dhe nga fakti që nënën e ka në gjendje 

shumë të rënduar. 

   

Prokurorja e Shtetit Fikrije Sylejmani, ka deklaruar se: pajtohet me pranimin e fajësisë, pasi që 

i akuzuari e pranoj fajësinë për veprën penale të rikualifikuar, duke konsideruar se pranimi i 

fajësisë nga i pandehuri është në përputhje me dispozitat ligjore nga neni 248 të KPPRK-së, 

është bërë në konsultim të mjaftueshëm me mbrojtësit e tij si dhe i njëjti pranim është bërë me 

vullnet të lirë, andaj, Prokuroria Themelore ne Prishtinës i propozon gjykatës që të njëjtin ta 

shpall fajtorë për veprën penale për të cilat e ka pranuar fajësinë dhe me rastin e matjes së 

dënimit i propozon gjykatës që ti ketë parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese. 

 

 2. Vlerësimi pranimit të fajësisë 

 

Me që i pandehuri e ka pranuar fajësinë në tërësi për kryerjen e veprën penale si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi, pasi paraprakisht e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të kryerjes së 

veprës penale, pranim i cili është bërë vullnetarisht, pas konsultimit të mjaftueshëm me 

mbrojtësit e tij, pranim i cili mbështetet në faktet e çështjes dhe provat materiale që përmban 
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aktakuza, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore apo gabim faktik, Gjykata vlerësoi 

se janë përmbushur të gjitha kërkesat ligjore nga neni 248 të KPPRK-së, që të pranohet 

deklarata e të pandehurit për pranimin e fajësisë për kryerjen e kësaj vepre penale, dhe të 

njëjtën edhe e ka aprovuar, ashtu që nuk ka administruar asnjë provë për të vërtetuar gjendjen 

faktike. 

 

            3. Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Nga thëniet e vet të pandehurit në shqyrtimin gjyqësor, u vërtetua se ai me datë, kohë dhe vend 

si në dispozitivin e këtij aktgjykimit, ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 

par. 2 lidhur me par.1 pika 1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK. Po ashtu, nga shkresat e lëndës 

dhe nga provat materiale siç janë: vërtetimi mbi marrjen e përkohshme të sendeve, dt. 

17.08.2017, Informacionet e siguruara mbi të kaluarën kriminale për të pandehurit, B.A., 

dosjen e Policisë së Kosovës,- Njësia së Forenzikës me nr.2017, TK 0177, me Raport mbi 

dëshmitë e marra në vendin e ngjarjes Fotoalbumin nga vendi i ngjarjes, Deklaratat e të 

pandehurit B.A., të dhënë në Prokurori më dt. 22.01.2020, si dhe nga shkresat e tjera të lëndës, 

formësohen të gjitha elementet qenësore objektive dhe subjektive të veprës penale Lëndim i 

lehtë nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 pika 1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-ës. 

 

           4.  Elementet e veprës penale 

 

Në par.1 të nenit 188 të KPRK-ës, është parashikuar forma themelore e kryerjes së veprës 

penale Lëndim i lehtë trupor, sipas së cilës dispozitë është përcaktuar se, këtë vepër penale e 

kryen: “Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në: dëmtimin 

e përkohshëm ose dobësimin e një organi apo pjesë të trupit të personit tjetër; zvogëlimin e 

përkohshëm të aftësisë së personit tjetër për të punuar; shëmtimin e përkohshëm të personit 

tjetër; ose dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në një (1) vit”. 

Ndërsa, në paragrafin 2 të nenit 188 të KPRK, është përcaktuar forma e kualifikuar e veprës 

penale Lëndim I lehtë trupor, siopas së cilës dispozitë është përcatuar se, këtë vepër penale e 

kryen: “Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet me armë, mjet të rrezikshëm apo 

me ndonjë send tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të 

shëndetit, kryesi dënohet me burgim deri në tre (3) vjet”. 

 

Ndërsa, në nenin 31 të KPRK, është paraparë, bashkëkryerja si formë e bashkëpunimit në 

kryerjen e veprës penale, sipas së cilës dispozitë parashihet: “Nëse dy apo më shumë persona 

së bashku kryejnë veprën penale duke marrë pjesë në kryerjen e veprës penale ose thelbësisht 

duke i kontribuar kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre është përgjegjës dhe 

dënohet me dënimin e paraparë për vepër penale.”. 

 

        5. Vendimi për shpalljen fajtor 

  

Kështu që duke u bazuar në këto dispozita ligjore, gjykata, e ka shpallur fajtor të pandehurin 

B.A., për shkak të veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 pika 

1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-ës ( e rikualifikuar), ngase, në veprimet e të njëjtit 

konsumohen të gjitha tiparet e këtyre veprave penale dhe se për të njëjtat është edhe penalisht 

përgjegjës. Kjo për faktin se siç e ka pranuar edhe vetë, i njëjti në periudhën për të cilën edhe 

akuzohet ka ndërmarrë të gjitha veprimet e cekura në aktakuzë, ndaj të dëmtuarve. 
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Duke u bazuar në këto që u cekën më lart gjykata ka vendosur që të pandehurin B.A. t’a shpall 

fajtor për kryerjen e veprave penale sipas dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

         6. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimeve 

 

Me rastin e shqiptimit të dënimit ndaj të pandehurit B.A., gjykata, i ka marrë për bazë të gjitha 

rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, sipas neneve 73 dhe74  të KPRK-së. Në 

këtë aspekt, si rrethanë lehtësuese, mbi bazën e së cilës gjykata e ka shqiptuar dënimin për 

veprat penale sikurse më lartë, është fakti se i pandehuri e ka pranuar fajësinë, kërkon falje 

publikisht, është hera e parë që bie ndesh me ligjin, si dhe i premton gjykatës se nuk do të  

kryej vepër tjetër penale 

 

Ndërsa, gjykata si rrethana rënduese për të akuzuarin mori faktet: se i dëmtuari ishte i shtyrë në 

moshë, dashjen e lart në kryerjen e veprës penale nga i akuzuari, i cili së bashku me G.M., 

kishin sulmuar pa asnjë shkas të qartë të dëmtuarin, dhe arratisjen e tij, për një kohë të gjatë, 

nga vendi, për t’i ikur përgjegjësisë penale për veprën penale që e kishte kryer.  

 

Prandaj, Gjykata, me bindje se dënimi i vërtetuar i përgjigjet shkallës së rrezikshmërisë 

shoqërore të veprës penale dhe përgjegjësisë penale të të akuzuarit dhe do të ndikojë në 

riedukimin dhe risocializimin e tij, të akuzuarit i shqiptoj dënimin e lartcekur. 

 

       7. Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e 

përgjegjësisë penale të pandehurit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar  

 

Sipas bindjes së gjykatës, dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vjet, për veprën penale 

Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 pika 1.4 e lidhur me nenin 31 të 

KPRK-ës, ( e rikualifikuar), të cilin dënim i akuzuari ka për ta mbajtur pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi, duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura më lartë, është dënim i drejtë, 

në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. 

Gjykata, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit, nga 

neni 41 i KPRK, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurit nga kryerja e veprës penale në 

të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij; të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave 

penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e 

detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

            8. Udhëzimi i të dëmtuarit në kontest juridiko-civil 

 

Gjykata, nuk veproi konform nenit 69 par.1 të KPRK-së, që të konfiskohet vetura e markës 

“VW Golf”, me targa ..., Italian ngjyrë Hiri, pronë e H.R.D., pasi që gjatë procedurës nuk u 

vërtetua fakti nëse i njëjti ishte në dijeni se për çfarë do të përdorej vetura e tij, të cilën ia kishte 

huazuar të pandehurit B.A. 

 

            9.Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

Duke e pasur natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të pandehurit, gjykata, 

duke u bazuar nenin 451 paragrafi 1 të KPP-së, ka vendosur që të pandehurin ta detyrojë për ta 

paguar ekspertizën mjeko-ligjore në shumën 20 (njëzet) euro, si dhe paushallin gjyqësor në 

shumën prej 30 (tridhjetë) Euro, si dhe shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare.   
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Duke u bazuar në këto që u cekën më lart, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATATHEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr. 137/20, 

Me datë 31.08.2020 

   Bashkëpunëtorja,                                                                        Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

         Ajshe Basha                                                               Fatime Dërmaku         

   _________________                                                                       _______________       

       

KËSHILLA JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të njëjtit. Ankesa 

në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate Themelore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


