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Numri i lëndës: 2019:213359 

Datë: 26.02.2020 

Numri i dokumentit:     00856471 

 

 

    P.nr. 5205/2017 

                                    

                                         NË EMËR TË POPULLIT    

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykuese Ngadhnjim Arrni, në çështjen penale ndaj të akuzuarit Rr.A. nga Prishtina, për 

shkak të veprës penale Lendim i lehtë trupor nga neni 188 paragafi 3 pika 3.1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë – Departamenti 

i Përgjithshëm, me nr. PP.II.nr. 165/2016 të datës 13.11.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar 

jo publik, të mbajtur me datë 28.01.2020 në prezencën e Prokurorit të Shtetit – Departamenti i 

Përgjithshëm, Hava Krasniqi, të akuzuarit Rr.A., mbrojtësit të tij me autorizim Mentor Neziri, 

avokat nga Prishtina, me datë 28.01.2020 publikisht shpalli, ndërsa me datë 10.02.2020 përpiloi 

këtë: 

 

 

    A K T G J Y K I M 

 

 

I akuzuari: 

 

Rr.A., nga i ati A.dhe e ëma M., e gjinisë B., i lindur më (data e lindjes...), me vendbanim ne 

Prishtinë, ka të kryer shkollën e mesme, me profesion punëtor në ndërtimtari, i martuar, baba i 

një fëmije, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Sërbisë. 

 

 

    ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse: 

 

Me datë 05.11.2015, rreth orës 21:00, në banesën e tyre në Prishtinë, në rrugën “S.V.”, pas 

mosmarrëveshjeve që kishin mes tyre, i akuzuari i lartcekur, e ka goditur me grushtë në pjesë të 

ndryshme të trupit, të dëmtuarën K.C. me të cilën është në bashkëjetesë, me ç’rast i kishte 

shkaktuar dëmtime të lehta trupore me dëmtim të përkoshëm për shëndetin, dhe atë si ënjte në 

regjionin e majt muror të kokës, gërrvishje në regjionin e qafës, ndryshje të indeve të buta në 

regjionin e krahëve, të shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë mbretës (jo të mprehtë), 

 

Lendim i lehtë trupor nga neni 188 paragafi 3 pika 3.1 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës. 
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Andaj, gjykata në pajtim me nenet: 4, 7, 8, 17, 21, 41, 50, 51, 74,  të KPRK-së, si dhe në pajtim 

me nenet: 361, 365, 370, 453 dhe 462 të KPPK-së, të akuzuarit të lartcekur i shqipton: 

 

 

 

DËNIMIN ME KUSHT 

 

I.Të akuzuarit Rr.A., i shqipton  dënim me burgim  në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve,  

ndërsa gjykata, dënimin e shqiptuar nuk do ta ekzekutoj ne afatin kohor prej 1 (një) viti, nga dita 

e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nëse i akuzuari nuk kryen vepër te re penale.  

 

II.Obligohet; i akuzuari që në emër  të shpenzimeve të procedurës penale gjykatës t’ia 

kompensoj, shumën prej 20 euro në emër të ekspertizës mjeko-ligjore të punuar nga Dr.Naim 

Uka, si dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 30 euro, të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit me detyrim. 

 

III.E dëmtuara: K.C. nga Prishtina, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet ne 

kontest te rregullt civil. 

 

A r s y e t i m 

 

 

Historiku i procedurës dhe pretendimet e palëve në procedurë 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën PP.II.nr. 

165/2016 të datës 14.11.2019, të paraqitur pranë kësaj gjykate, ka ngarkuar të akuzuarin Rr.A. 

nga Prishtina, Lendim i lehtë trupor nga neni 188 paragafi 3 pika 3.1 të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës. 

 

Kompetenca e gjykatës 

 

Gjykata para se të caktoj shqyrtimin fillistar, në vështrimin e aktakuzës ka vlerësuar sipas detyrës 

zyrtare çështjen e kompetencës teritoriale dhe të asaj lëndore. 

Sa i përket kompetencës teritoriale gjykata vlerëson se në kuptim të nenit 29 paragrafi 1 i KPPK-

së, kompetencë teritoriale për tu gjykyar një çështje juridoko-penale, ka gjykta në teritorin e së 

cilës është kryer apo është tentuar të kryehet vepra penale, apo në teritorin e së cilës është 

shkaktuar pasoja. Në rastin konkret vepra penale është kryer në Prishtinë, andaj Gjykata 

Themelore në Prishtinë ka kompentencën teritoriale në gjykimin e kësaj çështje. 

Duke vlerësuar kompentencën lëndore, gjykata konstaton se me qenë se vepra penale Lendim i 

lehtë trupor nga neni 188 paragafi 3 pika 3.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, parashihet 

denim deri në 3 (tre) vite dhe se e njëjta nuk është paraparë me neninn 22 të KPPK-së, 

departamenti i përgjithshëm ka kompentencën lëndore për gjykimin e kësaj çështje. 

 

 

 

Shqyrtimi fillestar 

 

Gjykata pasi që fillimisht ka vlerësuar komentencën, si dhe ka vlerësuar të metat formale dhe 

juridike të aktakuzës, duke vepruar sipas kësaj çështjeje penale, caktoi dhe mbajti shqyrtimin 
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fillestar me datë 28.01.2020. Pas leximit të aktakuzës nga Prokurori i Shtetit, i pandehuri Rr.A. 

është deklaruar fajtor për veprën penale për të cilën është akuzur. 

 

Prokurori i Shtetit në deklarimin e tij në lidhje me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit 

Rr.A. ka deklaruar se: e pranojmë pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, e njëjta është në 

pajtim me provat të cilat janë në shkresat e lëndës, andaj i propozojmë gjykatës që të njëjtin ta 

shpall fjator dhe ta denoj sipas ligjit, duke marrë parasysh rethanat rrënduese dhe rethanat 

lehtësuese. 

 

Mentor Neziri, avokati mbrojtës i të pandehurit Rr.A. ndër të tjera ka deklaruar se:  

Fillimisht e mbështes deklarimin e të mbrojturit tim, i cili e pranon fajësinë për veprën penale 

për të cilën akuzohet, pasi që i njëjti paraprakisht është njoftuar nga unë si mbrojtës i tij, lidhur 

me pasojat e pranimit të fajësisë e posaçërisht edhe nga fakti se pranimi fajësisë i të akuzuarit ka 

mbështetje në provat në të cilat mbështetet aktakuza. Pasi që i akuzuari e pranon fajësinë për 

veprën penale për të cilën akuzohet, gjykatës i propozojmë para se të merr vendim mbi llojin dhe 

lartësinë e dënimit, të marrë për bazë rrethanat lehtësuese siç janë: pranimi vullnetar i fajësisë, 

pendimi për kryerjen e kësaj vepre penale, se tani i akuzuari është i martuar me palën e dëmtuar 

dhe kanë një fëmijë, qëndrimin korrekt të akuzuarit gjatë gjithë procedurës penale, se i akuzuari 

është mbajtës i vetëm i familjes së tij, e sidomos duhet të ketë parasysh faktin se kjo vepër penale 

është kryer qe më shumë se katër vite dhe prej atij rasti më asnjëherë nuk ka pasur asnjë problem 

me të dëmtuarën, tani bashkëshorten e tij, dhe me të dëmtuarën tani jetojnë në një harmoni shumë 

të mirë familjare. Kjo tregon që ky rast ka qenë gabimi i vetëm i të akuzuarit në raport me të 

dëmtuarën dhe e dëmtuara me vet faktin që është martuar me të akuzuarin, nuk ka kërkesë për 

bashkëngjitje në ndjekje penale apo kërkesë pasurore juridike. Prandaj nga këto arsye gjykatës i 

propozojmë që të akuzuarit Rr. të i shqiptohet një dënim sa më i favorshëm për të, i cili dënim 

nuk do të ndikonte në përkeqësimin e raporteve të tyre familjare. Andaj, konsiderojmë se 

rrethanat lehtësuese si më lart, mundësojnë aplikim e dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me 

zbutjen e dënimit dhe kushtet që kanë të bëjnë me zbutjen e dënimit, dhe mbi bazën e këtyre 

dispozitave të i shqiptohet një dënim sa më i butë.   

 

I pandehuri Rr.A. ka deklaruar se: e mbështes në tërësi fjalën e avokatit, njëherit ka ritheksuar 

se është i vetëdijshëm për pasojat dhe benefitet që përkojnë me pranimin e fajësisë. 

 

Gjykata pasi që është bindur se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit Rr.A. është bërë pas 

konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij avokat Mentor Neziri, si dhe i pandehuri Rr.A. 

ka qenë mëse i vetëdijshëm për pasojat dhe benefiet e pranimit të fasjsisë dhe se vetëm pasi 

paraprakisht gjykata është bindur se ky pranim i fajsisë gjenë mbështetje në provat tjera që 

mbështetet aktakuza, me Aktvendim pranoi fajsinë e të pandehurit për veprën penale Lendim i 

lehtë trupor nga neni 188 paragafi 3 pika 3.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Vlerësimi i gjykatës lidhur me elementet e veprës penale 

 

Gjykata ka vlerësuar format e kryerjës së veprës penale të Lendim i lehtë trupor nga neni 188 

paragafi 3 pika 3.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, ashtu që kjo vepër mund të kryhet 

nga çdo person, që personit tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor i cili rezulton me: dëmtimin 

e përkoshëm ose dobësimin e një organi apo pjese të trupit të personit tjetër, zvogëlimin e 

përkoshëm të aftësisë së personit tjetër për të punuar, shëmtimin e përkoshëm të personit tjetër, 

dëmtimin e përkoshëm të shëndetit personit tjetër. 

Si formë cilësuese e kësaj vepre penale, është edhe rasti kur kjo vepër penale kryhet ndaj viktimës 

së ndjeshme, ndërsa viktimë e ndjeshme llogaritet edhe partneri familjar. 
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Në rastin konkret i pandehuri Rr.A. me veprimet e tija i ka shkaktuar dëmtime të lehta trupore 

me pasoja të përkoshme për shëndetin, viktimës së ndjeshme, ( përkatësisht partnerit familjar 

K.C.). 

 

 

Vendimi për ta shpallur të akuzuarin fajtor 

 

Gjykata duke vlerësuar pranimin e fajit nga i akuzuari Rr.A., po ashtu edhe të gjitha provat tjera 

që mbështesin aktakuzën, erdhi në përfundim se në veprimet e të akuzuarit formësohen të gjitha 

elementet subjektive dhe objektive të veprës penale e cilat i vihen në barrë. Po ashtu në veprimet 

e të akuzuarit manifestohet të gjitha tiparet e posaçme që e dallojnë veprën penale Lendim i lehtë 

trupor nga neni 188 paragafi 3 pika 3.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës nga veprat tjera 

penale, ku i njëjti ka kryer këtë vepër me dashje, përkatësisht ka marrë aso veprime ku e ka 

goditur me grushte në pjesë të ndryshme të trupit të dëmtuarën K.C. me ç’rast i ka shkaktuar 

lëndime të lehta trupore. 

Kjo gjykatë ka vlerësuar se me veprimet e lartcekura të të akuzuarit, i njëjti ka kryer veprën 

penale Lendim i lehtë trupor nga neni 188 paragafi 3 pika 3.1 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës, dhe pasi që gjeti se i njëjti është penalisht përgjegjës, e shpalli fajtor si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi mbi sanksionin penal 

 

Me rastin e marrjes së vendimit sa i përket sanksionit penal, përkatësisht me rastin e matjes dhe 

shqiptimit të dënimit, gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese, të cilat 

konform nenit 74 të KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, ashtu që si rrethanë 

lehtësuese gjeti: pranimin e fajit nga ana e të akuzuarit të cilin pranim i njëjti e ka bërë në mynyrë 

vullnetare dhe pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij, keqardhjen që i njëjti e ka 

shfaqur në gjykatë si dhe sjelljen e tij pas konfliktit, kjo për faktin se i akuzuari me të dëmtuarën 

pas konfliktit i kanë tejkaluar problemet madje tash kanë edhe një fëmijë së bashku, ndërsa si 

rrethanë rrënduese gjykata nuk gjeti. 

Gjykata pas vlerësimit të rrethanave lehtësuese të elaboruara sipër, të njëjtit i shqiptoj dënimin 

me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afatin 

prej 1 (një) viti në rast se i njëjti nuk kryen vepër të re penale, me bindje se me këtë dënim, kryesi 

i veprës penale, në rastin konkret Rr.A., do ta kuptoj rëndësinë e veprës penale të cilën e ka kryer 

dhe në këtë mënyrë i njëjti do të reflektoj që në të ardhmen mos të shkaktoj veprime të ndaluara, 

përkatësisht mos të kryej vepër penale, e çka është edhe qëllimi i dënimit nga neni 41 i KPRK-

se.  Gjykata ka bindjen se një dënim i tillë është adekuat me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore 

dhe shkallën e përgjegjësisë të të akuzuarit. 

Në rastin konkret gjykata vlerësoi se dënimi i shqiptuar si në dispozitivin e aktgjykimit, është në 

proporcion me peshën e veprës penale, me sjelljen dhe rrethanat e kryesit, me shkallën e 

rrezikshmërisë shoqërore dhe përgjegjësinë e kryesit, me bindje se dënimi i tillë do të ndikoj në 

risocializimin dhe riedukimin e kryesit, si dhe do të ndikoj tek të tjerët 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 te KPRK-së. 

 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës 

 

Gjykata duke vendosur lidhur me shpenzimet e procedurës, në kuptim të nenit 453 paragrafi 1 i 

KPPK-së, ngarkoi të pandehurin lidhur me shpenzimet e procedurës duke e obliguar të njëjtin që 
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të paguaj shumën prej 20 euro në emër të ekspertizës mjeko-ligjore. Po ashtu në kuptim të nenit 

450 paragrafi 3 i KPPK-së ,gjykata e obligoi të akuzuarin që të paguaj shumën 30 euro në emër 

të paushallit gjyqësor. 

 

 

 

Vendimi lidhur me kërkesën pasurore-juridike 

 

Sa i përket kërkesës pasurore jurdike, duke marr parasysh faktin se e dëmtuara Kosovare Cakiqi 

nuk ka prezantuar në shqyrtimin fillestar, gjykata të njëjtën për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike e udhëzon në kontest juridiko-civil. 

 

 

Andaj nga se u tha me lart,e konform nenit 356 te KPPK-se, u vendos si ne dispozitiv te këtij 

aktgjykimi. 

 

 

 

 

                                           GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

                                                        Departamenti I Përgjithshëm 

                                                       P.nr.5205/17 te datës 10.02.2020 

 

 

                                                                                                      Gjyqtari i vetëm gjykues 
 

                                                                                                            Ngadhnjim Arrni  

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së të 

njëjtit, Gjykatës së Apelit së Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 


