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Numri i lëndës: 2019:107162 

Datë: 20.01.2020 

Numri i dokumentit:     00771758 

                        P.nr.1686/19 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Departamenti i Përgjithshëm – gjyqtari i vetëm 

gjykues Kushtrim Shyti, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Fatime Rafuna, në 

çështjen penale ndaj të akuzuarit S.R.për veprën penale Lëndim i lehtë trupor parashikuar nga 

neni 188 paragrafi 3 pika 3.1 e lidhur me paragrafin 2 dhe 1 të KPRK-së, duke vendosur lidhur 

me aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm 

PP.II.nr.7622/18, datës 03.05.2019, në shqyrtimin fillestar të mbajtur me datën 13.01.2020, në 

prani të Prokurorit të Shtetit Fatmir Behrami, të dëmtuarës D.R. dhe S. R. dhe i akuzuari, me 

datë 13.01.2020, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 20.01.2020, përpiloi këtë: 

 

     A  K  T  G J  Y  K  I  M 

I akuzuari:  

S.R.nga i ati N., emri i nënës Z., e vajzërisë M., i lindur me ..............., me vendbanim në fshatin 

D. në rr. “..................” p/n në Gracanicë,  i martuar, baba i dy fëmijëve, ka të kryer shkollë fillore, 

gjendjes së dobët ekonomike, nuk punon, numër personal ................., serb, Shtetas i Republikës 

së Kosovës.  

                                                    

ËSHTË  FAJTOR 

 

Sepse: 

Me datë 18.11.2018, rreth orës 13:35, në shtëpinë e të akuzuarit në fshatin D., në Gracanicë, i 

akuzuari S.R.pas një mos marrëveshje të vazhdueshme që kishte me vajzën e tij, tani të 

dëmtuarën D. R., dhe bashkëshorten e tij tani të dëmtuarën S. R., të cilat ishin duke u nxeh afër 

shporetit, aty ka ardhur i akuzuari, nën ndikimin e alkoolit 1.10%, duke ju thënë hajde dilni nëpër 

dhoma të juaja dhe pasi që e dëmtuara D. i ka thënë të akuzuarit që veq sa ta ndezi stufën se është 

ftoftë në dhomën time, atëherë i akuzuari e  ka marr mashën, mjet ky i përshtatshëm për të 

shkaktua lëndime të rënda trupore dhe me dashje e godet të dëmtuarën D. R., disa herë në pjesë 

të ndryshme të trupit, në dorë dhe në këmbë dhe pasi që e dëmtuara  S. e  sheh këtë situatë 

mundohet qe ta ndal bashkëshortin  saj, atëherë i akuzuari me dashje e shtynë tani të dëmtuarën 

S. dhe e njëjta me trup goditet për tavoline me c`rast  të dëmtuarat D. R. dhe S. R., kanë pësuar 

lëndime të lehta trupore me pasoja të e përkohshme për shëndetin,- 

 

-më këtë ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.3 pika 3.2 të KPRK-së. 
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Andaj, gjykata në pajtim me nenet 4, 7, 8, 9, 10, 17, 23, 41, 42, 49, 50, 51, 73 dhe 74 të KPRK-

së, si dhe në bazë të nenit 365 KPPRK-së, të akuzuarin: 

 

E GJYKON 
 

1. Dënim burgimi me kusht në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohen nëse i akuzuari brenda periudhës së verifikimit në kohëzgjatje prej 1 (një) viti 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale apo të ngjashme. 
 

2. Obligohet i akuzuari që t’ia paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës, kurse në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 30.00 (tridhjetë) 

euro, në emër të kompenzimit të viktimave të krimit shumën prej 30.00 (tridhjetë) euro, për 

ekspertizë mjeko-ligjore shumën prej 20.00, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  
 

3. Kërkesë pasurore juridike nuk pati.  
 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur  aktakuzë me numër 

PP.II.nr.7622/18, datës 03.05.2019, ndaj të akuzuarit  S.R.për veprën penale Lëndim i lehtë 

trupor nga neni 188 par.3  pika 3.1 të KPRK-së. 
 

Gjykata lidhur me këtë çështje penale ka caktuar dhe ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar 

me datën 13.01.2020, në të cilën kanë prezantuar Prokurori i shtetit,  të dëmtuarat dhe i akuzuari. 

 

Prokurori i Shtetit në shqyrtim fillestar bëri rikualifikimin e veprës penale ashtuqë tash e tutje 

duhet të jetë:”Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.3 pika 3.2”. 
 

I akuzuari në shqyrtimin fillestar me vullnet të plotë dhe e vetëdijshëm për pasojat e pranimit të 

fajësisë, e ka pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës 

së prokurorisë së shtetit, PP.II.nr.7622/18, datës 03.05.2019, i njëjtit deklaroi se i vije keq për 

këtë që ka ndodhur, kam qenë nën ndikimin e alkoolit, tani kam raporte të mira me bashkëshorten  

time dhe vajzën time.  
 

E dëmtuara D. R., deklaroi se nuk i bashkëngjitem ndjekjes penale dhe nuk paraqes kërkesë 

pasurore juridike, tashmë ne i kemi raportet e mira me babain dhe nuk kemi asnjë problem. 
 

E dëmtuara S. R., deklaroi se nuk i bashkëngjitëm ndjekjes penale dhe nuk paraqes kërkesë 

pasurore juridike, tashmë ne i kemi raportet e mira  me bashkëshortin tim dhe nuk kemi asnjë 

problem. 
 

Prokurori i Shtetit dha mendimin e tij lidhur me deklarimin e fajësisë së të akuzuarit, dhe shtoi 

se pranimi është në pajtim me nenin 248 të KPPK-së, e me theks të veçantë e mbështetur në 

provat dhe shkresat e lëndës,  dhe i propozoj gjykatës ta pranoj pranimin e fajësisë,  nga i 
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akuzuari, kërkoj që të njëjtin ta shpallë fajtor dhe ta dënojë sipas ligjit ndërsa me rastin e matjes 

së dënimit gjykata ta merr si rrethanë lehtësuese pranimin e fajësisë nga i akuzuari. 
 

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

nga Prokuroria, gjykata me Aktvendim pranoi pranimin e fajësisë nga i akuzuari pasi që është 

bindur plotësisht se ishte i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë. Pranimi i fajësisë është 

bërë vullnetarisht nga i akuzuari, se i akuzuari 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. 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 akuzuarit në shqyrtimin fillestar dhe nga pranimi i fajësisë 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: ekspertiza mjeko-ligjore, 

Dr. B.  C., e dt. 18.04.2019, për të dëmtuarat, deklaratat e të dëmtuarve, si dhe shkresat tjera të 

lëndës, gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit formësohen të gjitha elementet qenësore 

objektive dhe subjektive të veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.3 pika 3.2 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), për të cilën akuzohet i akuzuari. 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 73 

dhe 74 të KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, ashtu që si rrethana lehtësuese për 

të akuzuarin gjeti se e njëjti e ka pranuar fajësinë që në seancën e shqyrtimit fillestar, pendimin 

lidhur me veprën e kryer, faktin se të dëmtuarat në seancë fillestare deklaruan se tashmë i kemi 

raportet e mira, ndërsa rrethana rënduese gjeti rrezikshmërinë shoqërore të kësaj vepre penale, si 

dhe  intensitetin e rrezikimit apo të dëmtimit të vlerës së mbrojtur, e që kjo vepër penale ka qëllim 

të mbrojë jetën dhe trupin e individit dhe faktin se vepra është kryer në ambiente familjare e cila 

është dukuri në rritje, andaj gjykata i shqiptoi dënimin sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

Gjykata vlerëson se dënimi i shqiptuar burgim me kusht në rastin konkret është i drejtë dhe i 

ligjshëm, në harmoni me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, 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 akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen si 

dhe në rehabilitimin e tij, 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 41 të KPRK-së. Me rastin e shqiptimit të këtij dënimi 
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Gjykata ka pasur sidomos parasysh faktin se të dëmtuarat nuk ndihen të rrezikuara dhe të njejtat 

janë tërhjek nga ndjekja penale dhe nuk kanë paraqitur kërkesë pasurore juridike. 
 

Vendimin për shpenzimet e procedurës, gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 pika 2.1 

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 kërkesën pasurore-juridike, gjykata ka vedosur në pajtim me nenin 461 të KPP-së 

pasiqë të dëmtuarat nuk kanë paraqitur kërkesë pasurore juridike në shqyrtim fillestar. 
 

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 NË PRISHTINË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 
 

P.nr.1686/19 datë 20.01.2020 
 

Bashkëpunëtorja profesionale,                                  Gjyqtari  

Fatime Rafuna                 Kushtrim Shyti 

        _________________________ 

 

KËSHILLË 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


