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Numri i lëndës: 2020:183936 

Datë: 01.02.2021 

Numri i dokumentit:     01462783 

 

 

    NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm – Gjyqtarja e vetme gjykuese 

Edita Çanta, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Ibadete Syla, duke vendosur në çështjen penale 

kundër të pandehurit  B. J., për shkak të veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 

paragrafi 1, nënparagrafi 1.4 të Kodi Penal të Republikës së Kosovës, (tutje) KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm 

P.II.nr.5794/2020 e datës 29.12.2020, të cilën e përfaqëson Prokurori i Shtetit, Besart Mustafa, 

pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me datën 06.01.2021, në prezencën e Prokurorit të Shtetit, të 

të pandehurit me mbrojtësin e tij me autorizim, av.A. A., me datë 08.01.2021 mori dhe publikisht 

shpalli, ndërsa me datë 01.02.2021 e përpiloi këtë: 

 

 

A  K  T  G J  Y  K  I  M 

 

I pandehuri-B. J., i biri i I. dhe nënës Gj., e gjinisë M., i lindur me …., në Gj., me 

vendbanim në B. të Z., me nr. personal:.................., i martuar, baba i dy fëmijëve, ka të kryer 

shkollën e mesme, kopshtar, i gjendjes së mirë  ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës. 

 

  

                                                   ËSHTË  FAJTOR 

 

Sepse:  

 

Me datën 22.12.2020, rreth orës 12:00, në rrugën “….” në Prishtinë, i pandehuri B. J., i pa 

kënaqur me shkrimet që i dëmtuari-gazetari V. S. i kishte bërë në rrjetin social Facebook, rreth 

diasporës, dhe të cilat shkrime ishin shpërndarë në portale të ndryshme, me dashje e ka goditur 

me duar në kokë dhe qafë të dëmtuarin-gazetarin V. J., të cilit i ka shkaktuar lëndime të lehta 

trupore sipas ekspertizës mjeko-ligjore. 

 - Me këtë ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor ,nga neni 185 par.1, nënpar.1.4  

të   Kodit nr.06/L-074 të KPRK-së. 
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Andaj, gjykata konform neneve 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 38, 40, 43, 69, 70, 79, 185 par.1, 

nënpar.1.4   të KPRK-së, si dhe në bazë të nenit 365, 450, 453 të KPPRK-së, të pandehurin: 

E GJYKON 

                                                            ME DËNIM ME GJOBË  

 

1.Në shumë prej 4,500 (katër mijë e pesëqind) Euro, të cilin dënim është i obliguar që ta paguajë 

në afatin prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

 

2.Koha e kaluar në paraburgim, nga data 22.12.2020 deri me datë 06.01.2021, të pandehurit do 

t’i  llogaritet në dënimin e shqiptuar. 

 

3.Nëse personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mund të  paguajë gjobën, gjykata do t’ia 

zëvendësojë  dënimin me gjobë me dënim me burgim, duke i’a llogaritur 1 (një) ditë burgim, me 

njëzet (20) Euro të gjobës.  

 

4. Obligohet i pandehuri që t’i paguajë të gjitha shpenzimet e procedurës penale, dhe atë  në emër 

të paushallit gjyqësor shumën prej tridhjetë (30) euro, në  emër të  ekspertizës mjeko-ligjore 

shumë  prej njëzet (20) Euro, kurse në emër të kompenzimit të viktimave të krimit shumën prej 

tridhjetë (30) euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

5.I dëmtuari V. S., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civilo-

juridik. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

P.II.nr.3951/2020 e datës 15.10.2020, e ka akuzuar të pandehurin B. J., për shkak të veprës 

penale, Lëndim i lehtë trupor ,nga neni 185 par.1, nënpar.1.4  të  Kodit nr.06/L-074 të KPRK-

së. 

 

Gjykata lidhur me këtë rast, ka caktuar shqyrtimin fillestar me datë 06.01.2021 në të cilën kanë  

qenë prezentë, i pandehuri me mbrojtësin e tij, av. A. A., sipas autorizimit dhe Prokurori i Shtetit 

Besart Mustafa si dhe i dëmtuari V.S.. 

 

Në seancën e shqyrtimit fillestar i pandehuri është njoftuar me të drejtat e tij në këtë çështje 

penale, ku pas leximit të aktakuzës, i pandehuri ka deklaruar se e ka kuptuar akuzën dhe nuk ka 

nevojë për ndonjë sqarim. 

 

I pandehuri lidhur me deklarimin e tij për fajësinë, pas leximit të aktakuzës nga prokurori i shtetit, 

në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se e ndjen veten fajtor për veprën penale e cila i vihet në 



 Numri i lëndës: 2020:183936 
 Datë: 01.02.2021 
 Numri i dokumentit: 01462783 
 

3 (5)  

   
2
0
2
0
:1
8
7
2
6
3

 

barrë dhe e pranon fajësinë sipas aktakuzës, i vjen keq për rastin që ka ndodhur, ka shprehur 

pendim, kërkon falje për veprimet që i ka bërë ndaj palës se dëmtuar dhe i premton gjykatës se 

asnjëherë më nuk do të bie ndesh me ligjin. 

 

Mbrojtësi  i të pandehurit, deklaroi se mbështet deklaratën  të mbrojturit të tij lidhur me pranimin 

e fajësisë meqenëse ky pranim është bërë me vullnet të plotë dhe lirë të të mbrojturit të tij, duke 

u konsultuar mjaftueshëm me mbrojtësin e tij  lidhur me benefitet dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë.  I njëjti i ka  propozuar gjykatës që të mbrojturit të tij t’i shqiptojë dënim  konform Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës, ku parashihet dënim me kusht ose gjobë, në rast se gjykata do 

të shqiptojë dënim me burg efektiv, i propozon gjykatës që të bëhet zëvendesimi i dënimit me 

burg me dënim me gjobë, duke marr parasysh rrethanat lehtësuese, pendimin dhe kërkim faljen 

nga i pandehuri dhe premtimin se nuk do të kryejë më vepra penale, se është mbajtës i familjes 

dhe është hera e parë që ka kryer vepër penale. 

 

Prokurori i shtetit deklaroi se  pranimi i fajësisë nga i pandehuri është bërë në përputhje të plotë  

me nenin 248 të KPRK-së, ngase i pandehuri pranimin e fajësisë e ka bërë pas konsultimit të 

mjaftueshëm me mbrojtësin e tij, pranimin e ka bërë me vullnet të plotë dhe pa presion duke i 

kuptuar benifitet dhe pasojat e pranimit të fajësisë, prandaj gjykatës i propozoj që ta aprovojë 

pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit.  

 

I dëmtuari ka deklaruar se i bashkangjitet ndjekjes penale dhe paraqet kërkesë pasurore juridike. 

 

Pas deklarimit të të pandehurit se ndjehet fajtor për kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet 

nga Prokuroria, Gjykata me aktvendim pranoi pranimin e fajësisë nga i pandehuri pasi që është 

udhëzuar nga gjykata për të drejtat e tij dhe  pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e 

tij , pasi që është bindur plotësisht se ishte i vetëdijshëm për benefitet dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë. Pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga i pandehuri, i  njëjti nuk ka qenë i detyruar 

ose i shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranojë fajësinë, se pranimi i fajit mbështetet në faktet e 

çështjes që përmban aktakuza dhe ka mbështetje në provat tjera të cilat gjenden në shkresat e 

lëndës dhe se nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara në nenin 253 paragrafi 1 të KPP-së. 

Mbi këtë bazë, gjykata vlerëson se janë plotësuar të gjitha kushtet e parapara në dispozitën e 

nenit 248 par.1 të KPPRK-së, lidhur me pranimin e fajësisë. 

 

Nga thëniet e vet të  pandehurit në shqyrtimin fillestar, i  cili e pranoi fajësinë, u vërtetua se i 

njëjti me datë, kohë dhe vend si në dispozitivin e aktakuzës së ngritur ndaj tij, ka kryer veprën 

penale për të cilën akuzohet. 

 

Po ashtu edhe nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë: raporti fillestar i incidentit 

me numër 2020-DKR-32, i datës 22.12.2020, raporti i oficerit i datës 22.12.2020,video incizimi 

që është pjesë e shkresave të lëndëve, i datës 22.12.2020, foto albumi nga vendi i ngjarjes që 

gjendet në shkresat e lëndës, raporti i Qendres së Mjekësisë Urgjente në Prishtinë, ekspertiza 

mjeko-ligjore e datës 29.12.2020, në bazë të së cilës vërtetohet fakti se i dëmtuari ka pësuar 

ndrydhje të indeve të buta të regjionit pas veshit të djathtë dhe regjionit zverkor të qafës, të 

shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë, që si të tilla bëjnë pjesë në lëndime të lehta 
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trupore, të cilat kanë shkaktuar dëmtim të përkohshëm të shëndetit. Procesverbali mbi 

intervistimin e ankuesit/dëmtuarit e dhënë në polici,  i datës 22.12.2020, procesverbali i marrjes 

në pyetje i të pandehurit, i datës 22.12.2020, si dhe shkresat tjera të lëndës, gjykata gjeti se në 

veprimet e të pandehurit formësohen të gjitha elementet qenësore objektive dhe subjektive të 

veprës penale, Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1, nënparagrafi 1.4 të KPRK-së, për 

të cilën akuzohet i pandehuri. Andaj, gjykata të njëjtin e shpalli fajtor, pasi që gjeti se penalisht 

është i përgjegjshëm dhe e gjykoi si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.  

 

Me rastin e matjes së dënimit gjykata mori parasysh të gjitha rrethanat të cilat konform nenit 69 

dhe 70 të KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, ashtu që si rrethana lehtësuese për 

të pandehurin gjeti se i njëjti e ka pranuar fajësinë në seancën e shqyrtimit fillestar, pendimin  

lidhur me veprën e kryer, është hera e parë që bie ndesh me ligjin, ka treguar sjellje korrekte në 

gjykatë, ndërsa rrethana rënduese gjeti rrezikshmërinë shoqërore të kësaj vepre penale dhe faktin 

se i pandehuri e ka kryer  veprën penale në vend publik, duke i shkaktuar lëndime të lehta trupore 

të dëmtuarit, duke qenë se i dëmtuari ishte duke lëvizur lirshëm në qytet. Po ashtu, gjykata mori 

parasysh motivin e kryerjes së veprës penale nga i pandehuri, ndaj të dëmtuarit, respektivisht 

ndaj një gazetari për shkak të mendimit të tij të lirë, të shprehur përmes  rrjeteve sociale, të cilat 

nuk i ishin drejtuar të pandehurit në mënyrë direkte të padehurit, por  në mënyrë abstrahuese, 

duke atakuar kështu një grup të caktuar njerëzish. Vepra penale është kryer në prezencë të 

kalimtarëve të rastit dhe si reflektim i një sjellje negative, ka krijuar frikë dhe shqetësim tek të 

gjithë dëshmitarët dhe jo vetëm. Po ashtu, kryerja e kësaj vepre penale është  inçizuar dhe është 

shpërndarë në rrjete sociale, duke krijuar një imazh te keq në një shtet ligjor, ku respektimi i 

rendit dhe ligjit është imperativ. Si rrjedhojë e tërë kësaj që u tha më lart, gjykata shqiptoi 

dënimin sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata, duke pasur parasysh rrethanat lehtësuese dhe rrethanat rënduese, si dhe duke 

pasur parasysh se veprat penale për të cilën akuzohet i pandehuri nga Prokurori i Shtetit, si dhe 

fakti se i pandehuri e ka pranuar ne tërësi fajësinë për veprën penale për të cilin akuzohet dhe 

është shpallur fajtor sipas këtij aktgjykimi, gjykata i ka caktuar për veprën penale lëndim i lehtë 

trupor nga neni 185 par. 1, nënpar. 1.4 të KPRK-së, dënim me gjobë në shumë prej katër mijë e 

pesëqind (4,500) euro, të cilin dënim i pandehuri është i obliguar që t’a paguajë në afat prej 15 

(pesëmbedhjetë) ditësh nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi, nëse i pandehuri nuk dëshiron 

ose nuk mund të paguajë gjobën, gjykata mund të zëvendësojë dënimin me gjobë me dënim me 

burgim. Kur dënimi me gjobë zëvendësohet me dënimin me burgim, njëzet (20) Euro gjobë 

llogaritet barabartë me një (1) ditë burgim. Duke e arsyetuar se për veprën penale Lëndim i lehtë 

trupor nga neni 185 par 1 pika 1.4 të KPRK, parashihet se: “Kushdo që personit tjetër i shkakton 

lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në: 1.4. dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit 

tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet”. Me rastin e caktimit të dënimit me 

gjobë për të pandehurin, gjykata mbështetur ne nenin 69 par. 5 të KPRK-së, pati parasysh 

gjendjen e mirë ekonomike të të pandehurit si dhe mundësinë e të pandehurit për pagimin e 

dënimit me gjobë, të cilin kjo gjykatë e ka shqiptuar si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. Andaj, 

mbështetur ne rrethanat lehtësuese dhe rrethanat rënduese si dhe duke pasur parasysh minimumin 

dhe maksimin e dënimit të paraparë për veprën penale të cilën e ka kryer i pandehuri, Gjykata të 

pandehurin e gjykoi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Gjykata vlerëson se dënimi i shqiptuar, dënimi me gjobë në rastin konkret është i drejtë dhe i 

ligjshëm, në harmoni me shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurit, shkallën e 

rrezikshmërisë së veprës penale dhe me intensitetin e rrezikimit apo dëmit që i është shkaktuar 

vlerës së mbrojtur nga kryerja e kësaj vepre penale. Po ashtu, gjykata vlerëson se një dënim i 

tillë do të ndikojë në parandalimin e të pandehurit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen si 

dhe në rehabilitimin e saj, në parandalimin e personave tjerë nga kryerja e veprave penale, në 

kompensimin e palës së dëmtuar për humbjet ose dëmet e shkaktuara nga vepra penale si dhe në 

shprehjen e gjykimit shoqëror në raport me veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e 

detyrimit për respektimin e ligjit në shoqëri, duke ndikuar në këtë mënyrë në përmbushjen e 

qëllimit të dënimit, të paraparë në nenin 38 të KPRK-së. 

 

Vendimin për shpenzimet e procedurës, gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 pika 

2.1,2.3, dhe 2.6 dhe nenit 453 par.1 të KPP-së, që kanë të bëjnë me shpenzimet për ekspertë dhe 

të paushallit gjyqësor. Ndërsa taksa për kompensimin viktimave të krimit, në kuptim të nenit 39 

par. 3 të Ligjit nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Lidhur me udhëzimin e të dëmtuarit për kërkesën pasurore-juridike, gjykata ka vendosur në 

pajtim me nenin 463 të KPP-së. 

 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve 248 dhe 365 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

                                  GJYKATA THEMELORE PRISHTINË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2020:183936, 01.02.2021 

  

 

   

 

   G j y q t a r j a  

                                                                     Edita Çanta 

                                                                                          _____________________                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

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

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


