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Numri i lëndës: 2019:083543 

Datë: 06.01.2020 

Numri i dokumentit:     00747711 

P.nr.1161/19 

P.nr.2427/19                                                       
NË EMËR TË POPULLIT 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Penal, gjyqtarja e  vetme gjykuese Lumnije Krasniqi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike 

Ganimete Krasniqi procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të pandehurit L. Gj., për shkak 

të veprës penale Lëndim  i lehtë trupor nga neni 188 par.3pika 3.1 të KPRK-së dhe veprës 

penale Ngacmimi nga neni 186 par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzave të Prokurorisë Themelore 

në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, PP.II.nr.720/2019, të datës 28.03.2019 dhe 

PP.II.nr.1117/2019, të datës 24.07.2019, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit gjyqësor, më 

datë 05.12.2019, në të cilën kanë marrë pjesë prokurori i shtetit Dren Paca, e dëmtuara A. Gj. 

dhe i pandehuri L. Gj., me datë 06.12.2019 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 

06.01.2020 përpiloi, këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M  

 

I pandehuri:  

 

L. Gj., nga i ati M. dhe nëna A., e vajzërisë B., i lindur me datë ... në P., me vendbanim në rr. 

“...” blloku . nr.., ka të kryer Fakultetin Ekonomik, i punësuar, i martuar, i gjendjes së dobët 

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

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse: 

 

I.Më datë 22.01.2019, rreth orës 19:00 në P., në rr. “...” në shtëpinë e tij, pas 

mosmarrëveshjeve më nënën e tij, tani të dëmtuarën A. Gj., me dashje e ka goditur me grusht 

në pjesë të qafës, me ç ‘rast e dëmtuara ka pësuar mavijosje lëkurore në regjionin e qafës që 

bën pjesë në  dëmtime të lehta trupore dhe me dëmtim të përkohshëm për shëndetin,  

 

-me këtë ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.3, pika 3.1 lidhur me 

par. 1 pika 1.4 të KPRK-së. 

 

II.Më datë 13.02.2019, rreth orës 10:00 në P., i pandehuri është përfshirë në një sjellje të 

vëmendjes së vazhdueshme dhe të padëshirueshme me qëllim ngacmimi dhe frikësimi ndaj 

nënës së tij-të dëmtuarës A. Gj., ku përmes telefonit i ka dërguar mesazhe kërcënuese me fjalët 
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“ke punë me tri familje” dhe “ka me të shkatërrua, 30.000 euro i jep, vjen i merr njeri ti laj këto 

borxhe” dhe në profilin e të dëmtuarës në facebook ka postuar shkrime të ndryshme ofenduese, 

me ç ‘rast tek e dëmtuara ka shkaktuar frikë dhe ndjenjën e pasigurisë si dhe shqetësim të madh 

emocional,  

 

-me këtë ka kryer veprën penale Ngacmimi nga neni 186 par.1 të KPRK-së. 

 

Prandaj, kjo Gjykatë, në bazë të nenit 80 par.14 të KPPRK-së, të akuzuarit:  

 

I CAKTON 

 

 

 

Për veprën penale si në pikën I. të dispozitivit me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 

(gjashtë) muajve, cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse nuk kryen vepër tjetër penale për 

kohën e verifikimit në kohëzgjatje prej 1 viti, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Për veprën penale si në pikën II. të dispozitivit me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 

(gjashtë) muajve, cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse nuk kryen vepër tjetër penale për 

kohën e verifikimit në kohëzgjatje prej 1 viti, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Në bazë të nenit 80 par.2, nën par.2.2 të KPPRK-së, të akuzuarin e: 

 

GJ Y K O N 

 

I.Me dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) muajve, cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse nuk kryen vepër tjetër penale për kohën e verifikimit në kohëzgjatje prej 1 

viti, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

II. Konform nenit 56 pika 1.3 të KPRK-ës, në dënimin me kusht, i shqipton edhe detyrimin 

plotësues vizita te psikologu ose këshilluesit tjerë dhe veprimi në pajtim me rekomandimet e 

tyre. 

 

III. Urdhërohet Shërbimi Sprovues që të verifikon zbatimin e këtij aktgjykimi, dhe të njoftoj 

gjykatën lidhur me zbatimin e dënimit plotësues si në pikën II. të këtij aktgjykim. 

 

IV. Detyrohet i pandehuri që t’i paguaj shpenzimet e procedurës penale, dhe atë në emër të 

ekspertizës mjeko-ligjore shumën prej 20 € (njëzet euro), si dhe në emër të paushallit gjyqësor 

shumën prej 50 € (pesëdhjetë euro), në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi.  

 

V.E dëmtuara ka heq dorë nga e drejta për realizimin e kërkesës pasurore-juridike. 

 

A r s y e t i m 

 
Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, ka ushtruar aktakuzat 

PP.II.nr.720/2019 të datës 28.03.2019 dhe PP.II.nr.1117/2019 të datës 24.07.2019 ndaj të 

pandehurit L. Gj., për shkak të veprave penale Lëndim  i lehtë trupor nga neni 188 par.3pika 

3.1 të KPRK-së dhe veprës penale Ngacmimi nga neni 186 par.1 të KPRK-së. 
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Lidhur me këtë çështje penale në këtë Gjykatë janë pranuar dy lëndë P.nr.1161/2019 dhe 

P.nr.2427/2019 dhe Gjykata duke vepruar sipas detyrës zyrtare për shkak të ekonomizimit të 

procedurës, me aktvendim të veçantë të datës 29.10.2019 ka bërë bashkimin e lëndëve 

nr.1161/2019 dhe P.nr.2427/2019,  dhe ka vendosur që lënda në këtë çështje penale të 

udhëhiqet me nr. P.nr.1161/2019, si lëndë e parë e pranuar në gjykatë. 

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata mbajti seancën e shqyrtimit fillestar më datë 29.10.2019, 

në të cilën kanë prezantuar  prokuroja e shtetit Arbëresha Shala dhe i pandehuri L. Gj., ku pas 

leximit të aktakuzës nga ana e prokurores së shtetit, të pandehurit iu dha mundësia për ta 

pranuar fajësinë apo të deklarohet i pafajshëm. 

 

I pandehuri në shqyrtimin fillestar, ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën në tërësi dhe me 

vullnet të plotë dhe i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë e ka pranuar fajësinë për 

veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.3pika 3.1 të KPRK-së,  ndërsa sa i përket 

veprës penale  Ngacmimi nga neni 186 par.1 të KPRK-së, i pandehuri është deklaruar i 

pafajshëm dhe ka dehqur dorë nga kërkesa për hudhjen e aktakuzës dhe shqyrtimi i dytë. 

 

Prokurorja e shtetit Arbëresha Shala, lidhur me pranimin e fajësisë nga i akuzuari deklaroi se 

pajtohet me pranimin e fajësisë për veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.3pika 

3.1 të KPRK-së nga i akuzuari, meqenëse pranimi i fajësisë është bërë konform nenit 248 të 

KPPRK-së dhe është në përputhje të plotë me provat që i janë bashkangjitur aktakuzës.  

 

Meqë i akuzuari e ka pranuar fajësinë në tërësi për kryerjen e veprës 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, pranim i cili mbështetet në faktet e çështjes 

dhe provat materiale që përmban 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 akuzuarit për pranimin e fajësisë për kryerjen e veprës 

penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.3pika 3.1 të KPRK-së, dhe të njëjtën edhe e ka 

aprovuar, ashtu që nuk ka administruar asnjë provë për të vërtetuar gjendjen faktike. 

 

Pasi i pandehuri nuk e ka pranuar fajësinë për pikën II të aktakuzës, gjykata me datë 

05.12.2019 ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin gjyqësor ku kanë prezantuar prokurori i shtetit 

Dren Paca, i pandehuri L. Gj. dhe e dëmtuara A. Gj..  

 

Gjykata, pas kërkesës së të pandehurit edhe në këtë fazë të procedurës ia dha mundësinë që të 

deklarohet për fajësinë lidhur me veprën penale e cila i vihet në barrë si në pikën II. të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi.  I pandehuri L. Gj. në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se e ka 

kuptuar aktakuzën në tërësi dhe me vullnet të plotë dhe i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të 

fajësisë e ka pranuar fajësinë për veprën penale Ngacmimi nga neni nga neni 186 par.1 të 

KPRK-së. 

 

Prokurorja e shtetit Dren Paca, lidhur me pranimin e fajësisë nga i akuzuari deklaroi se pajtohet 

me pranimin e fajësisë për veprën penale Ngacmimi nga neni nga neni 186 par.1 të KPRK-së 

nga i akuzuari, meqenëse pranimi i fajësisë është bërë konform nenit 248 të KPPRK-së dhe 

është në përputhje të plotë me provat që i janë bashkangjitur aktakuzës.  

 

Meqë i akuzuari e ka pranuar fajësinë në tërësi për kryerjen e veprës 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, pranim i cili mbështetet në faktet e çështjes 
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dhe provat materiale që përmban 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 akuzuarit për pranimin e fajësisë për kryerjen e veprës 

penale Ngacmimi nga neni nga neni 186 par.1 të KPRK-së, dhe të njëjtën edhe e ka aprovuar, 

ashtu që nuk ka administruar asnjë provë për të vërtetuar gjendjen faktike. 

 

Prokurori i shtetit Dren Paca në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

aktakuzave dhe se të njëjtat mbështeten në prova dhe meqenëse i pandehuri e pranoi fajësinë 

për veprat penale  cilat i vihen në barrë sipas aktakuzave, u vërtetuar dyshimi i bazuar mirë se i 

njëjti i ka kryer veprat penale për të cilat akuzohet. Andaj gjykatës i ka propozuar që të 

pandehurin ta shpallë fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit. 

 

E dëmtuara A. Gj., në fjalën përfundimtare ka deklaruar se i pandehuri-djali i saj si pasojë e 

mos mjekimit me rregull edhe ka vepruar, si dhe ka heq dorë nga kërkesa pasuroro-juridike. 

 

I pandehuri L. Gj. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se është penduar për veprimet e tij dhe 

ka premtuar se në të ardhëm nuk do të përsëris veprat penale.  

 

Nga thëniet e vet të pandehurit në shqyrtimin fillestar dhe në shqyrtim gjyqësor është  vërtetuar 

se ai me datë, kohë dhe vend si në dispozitivin I dhe II. të këtij aktgjykimi, ka kryer veprat 

penale për të cilat akuzohet. 

 

Po ashtu nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë kallëzimi penal 2019-AB-0451  

të datës 26.02.2019, kallëzimin penal 2019-AB-0228 të datës 02.02.2019, deklaratat e të 

dëmtuarës A. Gj. të  dhënë në polici të datës 28.01.2019 dhe 03.02.2019, ekspertiza mjeko-

ligjore e përpiluar nga dr.N. U. e dt.15.02.2019, i dhe dokumentacioni i cili gjendet në shkresat 

e lëndës, gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit L. Gj., formësohen të gjitha elementet 

qenësore objektive dhe subjektive të veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.3, 

pika 3.1 lidhur me paragrafin 1 pika 1.4 të KPRK-së dhe veprës penale Ngacmimi nga neni 186 

par.1 të KPRK. 

 

Andaj, gjykata të njëjtin e shpalli fajtor, pasi që gjeti se penalisht është i përgjegjshëm dhe e 

gjykoi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.      

 

Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, gjykata mori parasysh rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit në bazë të nenit 73 dhe 74  të KPRK-së, 

në rastin konkret gjykata mori parasysh minimumin dhe maksimumin e dënimit të paraparë për 

veprat penale dhe vlerësoi se dënimi i shqiptuar është në proporcion me peshën e veprës 

penale, si rrethana lehtësuese gjeti se: i pandehuri e ka pranuar fajësinë, se është penduar, e 

veçanërisht ka marr parasysh se i njëjti vuan nga një sëmundje që nga lindja e quajtur 

Bipolaritet, ndërsa rrethana rënduese gjykata gjeti se i njëjti e ka përsërit veprën penale. Andaj, 

dhe duke u nisur nga të gjitha këto gjykata të pandehurit i shqiptoi dënim me kusht në bazë të 

nenit 49 të KPRK-së, me bindje se kjo është e mjaftueshme për tu arritur qëllimi i dënimit i 

paraparë me nenin 50 të KPRK-së, si dhe `me bindje se dënimi i tillë do të ndikoj në 

risocializimin dhe riedukimin e kryesve, si dhe do të ndikoj tek të tjerët që të mos kryejnë 

vepra penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, çka është edhe 

qëllimi i dënimit sipas nenit 41 të KPRK-së. 
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Ky dënim është risocializim i të pandehurit me anë të pezullimit të dënimit. Me anë të këtij 

dënimi kryesit i tërhiqet vërejtja seriozisht dhe i bëhet me dije se nëse kryen vepër tjetër penale 

dënimi i suspenduar për një kohë të caktuar do të ekzekutohet. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor është 

marrë në bazë të nenit 450 të KPPK-së. 

 

E dëmtuara ka heq dorë nga kërkesa pasuror-jurdike. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë, e në pajtim me dispozitat ligjore nga neni 365 të KPPRK-së, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Penal 

P.nr.1191/19 (P.nr.2427/19), dt.06.01.2020 

           2019:083543 

 

Procesmbajtësja,                                                                                     Gjyqtarja,   

Ganimete Krasniqi                                                                    Lumnije Krasniqi 

 

________________                                                                            _______________ 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, Gjykatës së Apelit në Prishtinë në afat prej 15 

ditëve nga dita e marrjes së të njëjtit, e përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


