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Numri i lëndës: 2019:093949 

Datë: 08.05.2020 

Numri i dokumentit:     00918422 

P.nr.4102/17 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti i përgjithshëm – gjyqtari i vetëm gjykues 

Kushtrim Shyti, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Valbona Shabani, duke vendosur në çështjen 

penale kundër të akuzuarive: S.V. dhe H.R. nga Prishtina, për shkak të veprës penale Lëndim i 

lehtë trupor , nga neni 188 par.1 pika 1.4 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm me numër PP/II.nr.5603/16, 

e datës 18.09.2017, të cilën e përfaqëson Prokurori i Shtetit Musa Mehaj, pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor me datën 03.02.2020, duke vendosur sipas detyrës zyrtare e në mbështetje 

të nenit 363 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, jashtë seance, me datën 

19.03.2020 mori  ndërsa me datë 14.04.2020 përpiloi  këtë: 

 
 

  A  K  T  G J  Y  K  I  M 

 

I akuzuari:  

S.V., nga i ati S., e ëma Sh., e gjinisë P., i lindur me (data e lindjes...), me vendbanim në Prishtinë,  

i martuar, baba i një fëmije, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mirë ekonomike, me 

numër personal ... , shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

H.R., nga i ati A., e ëma Q., e gjinisë I., i lindur me (data e lindjes...), me vendbanim në Prishtinë,  

i martuar, baba i një fëmije, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, me 

numër personal ... , shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

Në mbështetje të nenit 363 par.1 pika 1.3 të Kodit të Procedurës Penale (KPP): 

 
 

REFUZOHET AKUZA 
 

SEPSE: 

 Me datë 20.02.2016,  rreth orës 22:50, në fshatin Dragoc në Prishtinë, i pandehuri S.V., pasi që 

ka dyshuar se i dëmtuari E.M. ka hyrë për të vjedhur në shtëpinë e djalit të axhës së tij, atëherë i 

pandehuri pasi që e ka takuar të dëmtuarin në rrugë pa folur asgjë, me dashje e kanë goditur me 

grushta në fytyrë dhe po ashtu e ka goditur me një dru në bel në anën e djathtë, e duke e thirr në 

telefon të pandehurin H.R. dhe pasi që i pandehuri H. ka ardhur me automjetin e tij të markës 
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“M...” me ngjyrë të zezë, karavanë dhe e ka takuar të pandehurin S., të dëmtuarin dhe prindin e 

të dëmtuarit, i ka thënë të dëmtuarit hyn në automjet dhe pasi që i dëmtuari ka hyrë në automjet, 

atëherë është hyrë edhe i pandehuri Sadik, i dëmtuari ka kundërshtuar që të qëndroj edhe i 

pandehuri S. në automjet, duke i thëne se i njejti më ka rrah, se “unë nuk qëndroj më këtu” 

atëherë i pandehuri H., i ka thënë të dëmtuarit se “nuk mundesh me më tregu se kush mund të 

qëndroj në autmojetin tim”, dhe në atë moment e ka kap për dore të dëmtuarin duke ja dredh 

dorën dhe me dashje e ka goditur 4-5 herë në kokë me shuplakë, e duke e kapur për mjekrre e 

duke i than “ishalla më vjen në stacion policor” se “kur të pash njeri ki me vjedh”, me c’rast i 

dëmtuari E.M., ka pësuar kontuzion në kokë, qafë, krahror dhe gjendje post traumatike e stresit 

akut dhe si të tilla bëjnë pjesë në dëmtime të lehta trupore, me pasoja të përkohshme për 

shëndetin,- 

 

Më këtë të akuzuarit kishin për të kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor, nga neni 188 par.1 

pika 1.4 të KPRK-së. 
 

Shpenzimet e procedurës penale, bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës 
 

Pala e dëmtuar, për realizimin e kërkesës pasurore juridike, udhëzohet në kontestin e rregullt 

civilo juridik.                                      
 

                                                         A r s y e t i m 
 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP/II.nr.5603/16, e datës 18.09.2017, e ka akuzuar të akuzuarin S.V. dhe H.R., për shkak të 

veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 pika 1.4 të KPRK-së. 
  

Gjykata lidhur me këtë çështje penale, ka mbajtur shqyrtimin fillestar me 08.10.2019, në të cilën 

seancë të akuzuarit nuk e kanë pranuar fajësinë. Në prani të këtyre rrethanave, gjykata ka caktuar 

dhe ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor me datën 03.02.2020 por e cila seancë nuk ka arrit të 

përfundohet në mungesë të dëshmitarëve dhe palës së dëmtuar, të cilët kanë qenë të ftuar në 

mënyrë të rregullt por që fltkthesa nuk është kthyer për Gjykatën. 
 

Pas shqyrtimit të shkresave të lëndes, gjykata vlerëson se në rastin konkret kanë kaluar të gjitha 

afatet ligjore dhe rrjedhimisht ka arritur parashkrimi i ndjekjes penale ndaj të pandehurit S. V. 

dhe H.R., në raport me veprën penale  Lëndim i lehtë trupor, nga neni 188 par.1 pika 1.4  të 

KPRK-së. Kjo për faktin se lidhur me këtë vepër penale parashihet dënim me gjobë ose me 

burgim deri në 1 (një) vit, ndërsa në nenin 106, par.1, pika 1.6 parashihet që “Përveq nëse 

shprehimisht parashihet ndryshe me këtë Kod, ndjekja penale nuk mund të ndërmerret nëse kanë 

kaluar 2 (dy) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme deri në 1 (një) vit burgim ose me 

dënim me gjobë”. Po ashtu, në nenin 107 par.8, parashihet që “Ndjekja penale ndalohet në çdo 

rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit”. Meqenëse në rastin konkret vepra 

penale pretendohet se është kryer me datën 20.02.2016, e duke pasur parasysh faktin se ndjekja 

penale ndaj të pandehurit fillon të rrjedhë nga dita kur pretendohet se është kryer vepra penale, 

e nga ai moment ka kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit, sipas dispozitave në fuqi dhe 
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llogaritjeve të bëra gjykata erdhi në përfundim se lidhur me këtë çështje, parashkrimi absolut i 

ndjekjes penale ka arritur me datën 20.02.2020.  
 

Në prezencën e këtyre rrethanave, e duke pasur parasysh faktin se parashkrimi është një institut 

i cili e ndalon ndjekjen e mëtutjeshme penale ndaj të pandehurit, e në rastin konkret parashkrimi 

ka arritur gjatë shqyrtimit gjyqësor, gjykata vlerëson që janë plotësuar kushtet që të refuzohet 

akuza hudhet aktakuza në kuptim të nenit 363 par.1 pika 1.1 të KPPRK-së. 
 

Lidhur me shpenzimet e procedurës penale, gjykata vendosi në përputhje me nenin 454 par.1 të 

KPPRK-së. 
 

Lidhur me realizimin e kërkesës pasurore-juridike, në përputhje me nenin 463 të KPPRK-së, 

pala e dëmtuar është udhëzuar në kontest të rregullt civil. 
 

Nga arsyet e theksuara si me lartë, në pajtim me nenin 363 u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 
 

P.nr.4102/17, datë 14.04.2020 
 

Zyrtarja ligjore                            Gjyqtari  

Valbona Shabani                      Kushtrim Shyti 

               ___________________ 
 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e 

Apelit Prishtinë,  në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. 

Ankesa  dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.  

 


