
 
                             P.nr.353/2016 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
                    GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË,  Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja e vetme 
gjykuese Besarta Doli dhe me sekretaren juridike Shkendije Halilosmani, në lëndën penale kundër të  
akuzuarit A.F.  nga Gj. – Lagja B.  për shkak të vepres penale lëndim i lehtë trupor nga neni l88 parag. 

3 lidhur me parag. 1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë-
Departamenti i Përgjithshëm PP./II.nr. 195/2016 të dt. 15.06.2016 e parashtruar në gjykatë me dt. 

21.06.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, me datë 28.02.2017, në pranin e përfaqësuesit të 
PTHGJ,  prokurores së shtetit Mone Syla,  të akuzuarit A.F.  si dhe të dëmtuarës L.A.  të njëjtën ditë, 
mori dhe publikisht shpalli  këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 
       I akuzuari  A.F.  nga Gj. – Lagja B.   rruga “ D” nr...  i biri i B.dhe i Z. e gjinisë O. i lindur me 
datë...  në Gj. analfabet, i martuar, atë i tre fëmijëve, i pa punë, i gjendjes së dobët ekonomike, rom, 
shtetas i Republikës së Kosovës,  me numër personal... 
 

Ë sh t ë   f a j t o r 
 

 Sepse me datë 09.02.2016, rreth orës 02.00/h në Gjakovë, respektivisht në shtëpinë e tyre e 
cila ndodhet në Lagjen B. në rrugën “ D. “ pa nr, i shkakton lëndime të lehta trupore të dëmtuarës – 
bashkëshortes së tij L.M.A.  të cilat rezultojnë me dëmtim të përkohshëm të shëndetit, në atë mënyrë 
i akuzuari A. për shkak të mos marrëveshjeve me të dëmtuarën – bashkëshorten e tij e sulmon 
fizikisht, duke e goditur me grushte në fytyrë dhe shqelma në pjesë të ndryshe të trupit, e më pas e 
kishte tërhequr për flokësh duke e lënë të shtrirë në tokë, me të cilat veprime të njëjtës i shkakton 
lëndime të lehta trupore, me pasoja të përkohshme të shëndetit, të përshkruara më për afër si në akt 
ekspertimin mjeko – ligjor të Dr. N.U.  me nr. të referencës GK-091 të dt. 03.05.2016.  
             -me çka ka kryer veprën penale,   lëndim i lehtë trupor nga neni 188 parag. 3 lidhur me parag.1 
të KPRK-së. 
 
             Andaj, gjykata,  në kuptim të dispozitës së nenit 2, 3, 4, 7,17 parag. 1,  41, 42 prag. 1, pika 1.2, 
49 parag. 1.1,  50, 51, 52, 73, 74, 188  parag. 3 lidhur me nenin 1 të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës, si dhe nenit 365 parag. 1 të Kodit të Procedurës Penale, të akuzuarit i shqiptohet:  
 

D Ë N I M     ME  K U SH T 
 
                    Ashtu që të akuzuarit   i shqiptohet dënim burgu në kohëzgjatje prej (njëqind e 
tetëdhjetë ) ditëve,   i cili dënim nuk do të ekzekutohet, nëse i  akuzuari brenda kohës së verifikimit në 
afatin  prej 1 ( një ) viti, nuk do të kryen vepër tjetër penale. 
 

 E dëmtuara L.M.A  me banim në G. në rrugën “ D.” nr. 11, nuk ka parashtruar kërkesë  
juridiko – pasurore. 

 
 I  akuzuari  obligohet që në emër të shpenzimeve procedurale të paguaj shumën sipas 
llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20.- €, e 
krejt këto në afat prej l5 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 
   

 



A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm ka parashtruar aktakuzë 
PP./II.nr. 195/2016 të dt. 15.06.2016,  kundër të akuzuarit A.F.  nga Gj. – Lagja B.  për shkak të 
vepres penale lëndim i lehtë trupor nga neni l88 parag. 3 lidhur me parag. 1 të KPRK-së, në kohë, vend 
dhe mënyrë të përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës. 
 
             Me datë.28.02.2017, është mbajtur shqyrtimi fillestar, në të cilën i akuzuari   e ka pranuar 
fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë, për të njëjtën është penduar, ka qenë hera e parë 
dhe e fundit që ka bërë një veprim të tillë, ka qenë nën ndikim të alkoolit dhe i premton gjykatës që në 
të ardhmen nuk do të kryen vepra të tilla penale, i propozon gjykatës gjatë matjes së dënimit gjenden 
e tij ekonomike, pasi që është  i pa punë dhe jeton vetëm nga mbledhja e kanaqeve, si dhe i mban tre 
fëmijët e vegjël dhe bashkëshorten, ndihma sociale nuk realizoj ngase të njëjtat më janë ndërprerë 
nga QPS me arsyetim se bashkëshortja është shtetase e R. Shqipërisë.   
  

Përfaqësuesja e Prokurorisë Themelore  në Gjakovë, prokurorja e shtetit Mone Syla, pas 
leximit të aktakuzës dhe deklarimit të akuzuarit se e pranon në tërësi fajësinë, ka theksuar  se meqë i 
akuzuari ka pranuar fajësinë, duke i ditur pasojat e pranimit të fajësisë dhe favoret e fajësisë, ky 
pranim ka mbështetje edhe  në aktakuzë, të parashtruar në këtë gjykatë, mirëpo vlerësoj korrektësinë 
e tij, pranimin e fajësisë, premtimin se nuk do të përsërisë vepër të tillë penale, për faktin se është 
mbajtës i vetëm i familjes, gjithashtu i njëjti është hera e parë që ka kryer një veprim të tillë, dhe pas  
këtij rasti i njëjti nuk ka përsëritur këto veprime, si dhe gjatë kësaj periudhe iu ka lindur edhe një 
fëmijë i përbashkët, i cili tani ka vetëm 9 muaj, veprime këto që gjykata duhet ti ketë parasysh me 
rastin e shqiptimit të dënimit, si dhe të vlerësoj edhe ndonjë rrethanë rënduese nëse gjykata i gjen, i 
propozoj gjykatës   që i njëjti të shpallet fajtor, të dënohet sipas ligjit, si dhe të obligohet në 
kompensimin e shpenzimeve procedurale.  
 
 E dëmtuara L.A. deklaron se nuk i bashkangjitem ndjekjes penale, si dhe nuk kërkoj 
kompensim dëmi, me të akuzuarin jetojnë së bashku, kjo ka qenë hera e parë dhe e fundit që i njëjti 
ka bërë një veprim të tillë, ka qenë nën ndikim të alkoolit dhe menjëherë pas rastit i njëjti ka ardhur 
dhe më ka marr dhe që nga ajo kohë nuk ka përsëritur veprime të tilla, jetojmë në harmoni familjare, 
që na ajo kohë na ka lindur edhe një fëmijë i cili tani ka 9 muaj dhe për të cilët kujdesemi që të dy së 
bashku.  I kërkoj gjykatës që të ia shqiptoj një dënim sa më të  lehtë ngase i njëjti nuk do ti përsërit 
këto veprime 
 

Meqenëse i akuzuari e ka pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë, 
gjykata ka vërtetuar se janë përmbushur kërkesat nga neni 248 parag. 1, pika.1.1., 1.2 dhe 1.3 të Kodit 
Penal  të Republikës së Kosovës, përkatësisht vlerësoj se i njëjti e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 
pranimit të fajësisë, se ky pranim i  fajësisë është  bërë në baza vullnetare dhe se ka mbështetje edhe 
në faktet dhe provat që përmban aktakuza. Poashtu ka vërtetuar se  aktakuza nuk përmban asnjë 
shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike dhe nuk ekziston  asnjë nga rrethanat për hedhjen e 
aktakuzës apo të pushimit të procedurës penale të parapara me nenin 253 parag. 1 të Kodit të 
Procedurës Penale të Kosovës. 

 
Në shqyrtimin fillestar, gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike të përshkruar në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi duke u mbështetur  jo vetëm nga pranimi i fajësisë që është bërë nga i akuzuari si dhe 
deklarimit të të dëmtuarës,  por ky pranim ka mbështetje edhe në provat që gjenden në shkresat e 
lëndës siç janë: raporti mjekësor i Spitalit Rajonal “ Isa Grezda” Reparti i Emergjencës me nr. 1437 të 
datës. 09.0.2016, raporti nga konsulta e Dr. Med. Q.H.  – gjinekolog i dt. 09.02.2016, akt ekspertimit 
mjeko – ligjor të datës 12.05.2016 të lëshuar nga eksperti mjeko – ligjor Dr. N.U. lidhur me 



konstatimin e dëmtimeve trupore , me pasojat e përkohshme për të dëmtuarën L.A. dhe 
fotodokumentacioni, si dhe shkresat tjera përbërse në lëndë. 
 

Andaj, gjykata ka ardhur në përfundim se me veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të gjitha 
elementet – tiparet e veprës penale të përshkruara si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi dhe për këtë ka 
vendosur që të njëjtin  ta shpall fajtor dhe ta gjykoi ne bazë të Ligjit, më parë duke vërtetuar 
përgjegjësinë penale juridike të tij. 
   
 Gjykata me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit vlerësoj të gjitha rrethanat konform nenit 
73 të KPRK-së,  që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, ashtu që si rrethanë lehtësuese për të 
akuzuarin  gjeti  pranimin e fajësisë dhe pendimin e tij, qëndrimi e tij  korrekt gjatë gjykimit, është 
hera e parë që paraqitet para gjykatës dhe ndaj tij nuk zhvillohet ndonjë procedurë tjetër penale, mos 
bashkangjitjen e ndjekjes penale nga pala e dëmtuar, si dhe mos kërkimin e kompensimit të dëmit për 
të dëmtuarën, rrethanat familjare të krijuara pas kryerjes së veprës penale, pasi që i akuzuari me të 
dëmtuarën jetojnë së bashku dhe pas rastit ju ka lindur edhe një fëmijë i cili ta është rreth 9  muaj, 
është atë i tre fëmijëve, rrethanat ekonomike pasi që i njëjti është i pa punë, edhe bashkëshortja e tij 
këtu e dëmtuara është e pa punë, jetojnë vetëm nga të ardhurat që i sigurojnë nga mbledhja e 
mbeturinave, ndërsa sa i përket rrethanave rënduese të cilat kishin për të ndikuar që t’i shqiptohet 
ndonjë dënim më i rëndë, Gjykata nuk gjeti rrethana të tilla.  
              
          Gjykata sipas bindjes së saj,  vlerësoj se shqiptimi i dënimit me burg në kohëzgjatje prej 180 
ditësh, i cili dënim nuk do të ekzekutohet,  nëse brenda kohës së verifikimit në afatin  prej 1 viti,  i 
akuzuari nuk kryen vepër tjetër penale, është dënim i drejtë,  në harmoni me peshën e veprës penale 
dhe shkallën e përgjegjësisë së të tij, rrethanat personale të akuzuarit, si dhe me këtë dënim dot 
arrihet qëllimi i tij i paraparë në nenin 41 dhe 50  të KPRK-së.  
 
 Sa i përket udhëzimit të palës së dëmtuar në kontest civil e njëjta nuk ka parashtruar kërkesë 
pasurore – juridike.  
 
           Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, si dhe paushallin gjyqësor është marrë në bazë 
të nenit 450  të KPPK-së. 
 
          Pas shpalljes së këtij Aktgjykimi, palët udhëzohen  për të drejtën në  ankesë dhe detyrimin e tyre 
për njoftimin e gjykatës për çdo ndërrim të vendbanimit deri në përfundim të kësaj çështje  penale 
dhe pasojat që mund të rrjedhin nga kjo në përputhje me nenin 368 parag. 1 dhe 3 të Kodit të 
Procedurës Penale. 
 

GJYKATA THEMELORE  NË GJAKOVË 
DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr. 353/2016 të datës 28.02.2017 
 

Sekretarja juridike                                                           Gj y q t a r j a  
Shkendije Halilosmani                           Besarta Doli 
 
 
KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi,  mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e  
                                     Apelit të Kosovës në Prishtinë, Departamentit për të mitur  në afat prej 15 ditëve  

nga dita e pranimit të  njëjtit, përmes kësaj Gjykate.                                    


