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Numri i lëndës: 2021:007259 

Datë: 19.02.2021 

Numri i dokumentit:     01523009 

 

                                                                                                                  P. nr.70/2021 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

              GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË,  Gjyqtarja Diana Sina, me sekretaren juridike 

Lamije Kuqi, në çështjen penale kundër të akuzuarit R. K.nga fsh.. . . K.Gjakovë, për shkak të 

veprave penale, lëndim i lehtë trupor, nga neni 185 par.1 nën par.1.4   të KPRK-së, veprës penale 

kanosje, nga neni 181 par.4 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe veprës penale ngacmim, nga neni 

182 par.l të KPRK-së, i akuzuar nga Prokuroria Themelore në Gjakovë me numër 

PP/II.nr.86/2021, të datës 11.02.2021,në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur më datë 15.02.2021 në 

prani të Prokurorit të shtetit Dëshire Jusaj, të akuzuarit, mbrojtësit të tij Azem Islamaj, avokat 

nga Gjakova, të dëmtuarës V. Z., me përfaqësuesin e autorizuar të saj Urim Pozhegu avokat nga 

Gjakova, të dëmtuarit R. S., me dt.16.02.2021 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me 

dt.19.02.2021përpiloi këtë: 

 

 
                                                          A K T G J Y K I M 

                

               I akuzuari R. K., i biri i S., i nënës N. e gjinisë M., data e lindjes . . . në Gjakovë, e tani 

me banim në fshatin . . . K. Gjakovë, ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë-me profesion 

punëtor në ndërtimtari, i pa martuar, i gjendjes së dobët ekonomike,  shqiptar, shtetas i 

Republikës së  Kosovës, me numër personal . . . 

 
Ë SH T Ë  F A J T O R  

 

           I.  Me datën 16.01.2021, rreth orës 16:45/min.në Gjakovë në Rr.”. . .”, saktësisht në lokalin 

“. . .”, me dashje ju shkakton lëndime trupore personave tjerë-këtu të dëmtuarve V. Z. dhe R. S., 

në atë mënyrë që ditën kritike derisa të dëmtuarit ishin së bashku duke pirë kafe, i pandehuri 

afrohet te tavolina, ku fillimisht i kërkon të dëmtuarës V.që të dalin jashtë për të biseduar, pasi 

që e njëjta refuzon, i dëmtuari R. ngritët në këmbë dhe i kërkon të pandehurit të largohet nga aty, 

i pandehuri pa papritur e godet të ddëmtuarin R. me grusht në fytyrë dhe pjesë të trupit, ku me 

ç’ rast të dëmtuarit i shkakton ndrydhje dhe gërvishtje në regjionin përreth syrit të majtë, dhe si 

të  tilla bëjnë pjesë në lëndime të lehta trupore me pasojat të përkohshme për shëndetin, ndërsa 

gjatë përleshjes të dëmtuarës V.i shkakton ndrydhje të indeve të buta në regjionin e kokës, 

regjionin e djathtë të fytyrës, regjionin e qafës, regjionin e krahut dhe parakrahut të djathtë, si 

dhe plagë shqyese në regjionin e buzës së sipërme të gojës, dhe si të tilla bëjnë pjesë në lëndime 

të lehta trupore me pasojat të përkohshme në shëndet të përshkruara si në ekspertizën mjeko 

ligjore të dr.N. U. me numër të referencës Gjy-07 dt.02.02.2021. 
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  Me çka ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor, nga neni 185 par.1 nën par.1.4 të 

KPRK-së. 

 

          II. Me datë, kohë dhe vend të njëjtë si në dispozitivin e parë, me dashje me qëllim të 

frikësimit dhe shkaktimit të ankthit, seriozisht e kanos me mjet të rrezikshëm (brisk xhepi) se do 

ti shkaktoj ndonjë të keqe të dëmtuarit R. S., në atë mënyrë që ditën kritike i njëjti fillimisht e 

sulmon fizikisht të dëmtuarin dhe më pas, pasi që i ndan kamerieri i lokalit i pandehuri nga xhepi 

i pantallonave nxjerr një brisk dhe me të shkon në drejtim të dëmtuarit, aty ndërhynë e dëmtuara 

V.duke i dal përpara dhe duke e kapur për trupi, në atë moment i dëmtuari largohet me shpejtësi 

nga lokali ku tek ai ka shkaktuar frikë dhe ankth.  

 

               Me çka ka kryer veprën penale kanosje, nga neni 181 par.4 lidhur me par.1 të KPRK-

së. 

 

           III. Nga muaji mars e deri në muajin gusht të vitit 2020 në Gjakovë, i pandehuri me dashje 

në vazhdimësi përfshihet në sjellje të vëmendjes së vazhdueshme dhe të padëshirueshme, me 

qëllim të ngacmimit dhe frikësimit të dëmtuarës V. Z., në atë mënyrë që pasi vazhdimisht i 

shkruante në rrjete sociale me profilet X. K., A., G. K., B. S., B-B., fjalë kërcënuese dhe banale 

“ kuje ooo bija e kurves a dina qa ka me gjet a jo”, “oo kurv oooo kurv a e din se fyt kam me 

pre, a din”, “ooo kurv a e din se kam vra po betona”, “edhe bone kallxove kujt, fyt prej”, “mëzor 

kam me q...dije”, “për ditë jomë ka lypi dije për kit tok ti nuk guxon mu martu njo dy me bo me 

ta hum kush vrgjinen mos ta heksha kryt thik”, e shumë mesazhe tjera ofenduese dhe kërcënuese, 

me çka tek e njëjta ka shkaktuar shqetësim frikë dhe ankth. 

 

                Me çka ka kryer veprën penale ngacmim, nga neni 182 par.1 të KPRK-së. 

 

               Për veprën penale lëndim i lehtë trupor, nga neni 185 par.1nën.par.1.4 të KPRK-së, të 

përshkruar në dispozitivin e I-ër të aktgjykimit, gjykata në kuptim të neneve 4, 17.par.1, 38, 39, 

40, 43, 69, 70 si dhe neni 185 par.1nën.par.1.4 të KPRK-së, të akuzuarit i shqipton: 

 
                                                              DËNIM ME GJOBË: 

 

  Dënim me gjobë në shumë prej 500.- € (pesëqind) euro, të cilin dënim është i obliguar 

që të paguaj në afat prej 60 dite, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

        

             Për veprën penale kanosje, nga neni 181 par.4 lidhur me par.1 të KPRK-së, të përshkruar 

në dispozitivin e II-të të aktgjykimit, gjykata në kuptim të neneve 4, 7, 17 par. 1, 

38,39,40,42,43,44,69,70,të KPRK-së dhe nenit 181 par.4 lidhur me par.1 të KPRK-së, si dhe nenit  

365 të KPPK-ës.    

                                                 
                                                                   G J Y K O N 

 

    DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 120(njëqind e njëzet) ditëve, i cili dënim 

do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

  Me kërkesën dhe pëlqimin e të akuzuarit konform nenit 44 të KPRK-së. Dënimi me 

burgim në kohëzgjatje prej 120(njëqind e njëzet) ditëve i zëvendësohet me: 

 

   DENIM ME GJOBË në shumë prej 1.000.-€ (njëmijë) euro, të cilin dënim i akuzuari 

është i obliguar që të paguaj në afat prej 15 dite, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  
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                 Për veprën penale ngacmim, nga neni 182 par.1 të KPRK-së, të përshkruar në 

dispozitivin e III-të të aktgjykimit, gjykata në kuptim të neneve 4, 17.par.1, 38, 39, 40, 43, 69, 

70 dhe neni 182 par.1 të KPRK-së, të akuzuarit i shqipton: 

 
                                                              DËNIM ME GJOBË: 

 

      Dënim me gjobë në shumë prej 500.- € (pesëqind) euro, të cilin dënim është i obliguar 

që të paguaj në afat prej 15 dite, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

  

                  Për tri vepra penale, për të cilat është shpallur fajtor, në kuptim të nenit 76 par.1dhe 

2 pika 2.4, dhe nenit 79 të KPRK-ës,  i shqipton dënim unik dënim me gjobë në shumë prej 

2.000.-(dymijë)euro, në të cilën dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim në 

kohëzgjatje prej 30 ditësh, duke llogaritur nga dt.16.01.2021 gjer me dt.15.02.2021, ashtu që për 

çdo ditë të kaluar në paraburgim do të llogaritet nga 20(njëzet)euro, që i bie 600.- (gjashtëqind) 

euro, ndërsa pjesa tjetër e mbetur të dënimit me gjobë në shumë prej 1400.-(njëmijë e 

katërqind)euro, i akuzuari është i obliguar që të paguaj në afat prej 60 dite, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

            Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund të paguaj gjobën, përkatësisht pjesën e 

mbetur të dënimit me gjobë në shumë prej 1400.-(njëmijë e katërqind)euro, gjykata do të 

zëvendësoj dënimin me gjobë me dënim me burgim, në kohëzgjatje prej 70(shtatë dhjete ) ditë, 

duke llogaritur çdo ditë të qëndrimit në burgim nga 20.oo-€.(njëzet) euro, të gjobës. 

 

           Detyrohet i akuzuari të paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë :në emër të 

paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 30.oo(tridhjetë)-Euro, në emër të akt ekspertimit 

mjeko-ligjor shumën prej 20.oo(njëzet)euro, si dhe për programin për kompensimit e viktimave 

të krimit shumën prej 30.oo(tridhjetë)-Euro e krejt këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 

  

               Të dëmtuarit V. Z. nga Gjakova,rr”. . ”dhe i dëmtuari R. S. nga fshati . . .  Komuna 

Gjakovë, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest civil. 

  

                 I SHQIPTOHET – dënimi plotësues, i konfiskohet përherë, brisku i cili gjendet në 

shkresat e lëndës, e cila është përdor për kryerjen e veprës penale, komfor nenit 115 par.2 të 

KPPK-ës. 

                                                             A r s y e t i m 

 
             1.Ecurija e procedurës penale 

 
     Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka ngritë Aktakuzës PP/II.nr.86/2021, të datës 

11.02.2021,kundër  të akuzuarit R. K.nga fsh.. . . K.Gjakovë, për shkak të veprave penale, lëndim 

i lehtë trupor, nga neni 185 par.1 nën par.1.4   të KPRK-së, veprës penale kanosje, nga neni 181 

par.4 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe veprës penale ngacmim, nga neni 182 par.l të KPRK-së. 

Duke i  propozuar Gjykatës që i njëjti të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas Ligjit. 

 

               Me aktvendimin PPr.nr.17/21 të dt.18.01.2021 Gjyqtari i procedurës paraprake, ka 

aprovuar kërkesën për caktimin e paraburgimit nga  PTH në Gjakovë,  me PP/II.nr.86/21 të 

dt.17.01.2021 dhe të pandehurit R. K.ka caktuar masën e paraburgimit  në kohëzgjatje prej 

1(një)muaj, nga dt.16.01.2021 gjer me dt.16.02.2021. 
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              Prokuroria Themelore në Gjakovë me datën 11.02.2021 pranë kësaj gjykate ka 

parashtruar aktakuzë me PP/II.nr.86/21, për të akuzuarin Prokuroria Themelore në Gjakovë me 

datën 29.01.2021 pranë kësaj gjykate ka parashtruar aktakuzë me PP/II.nr.86/21, për të akuzuarin 

R. K.nga fsh.. . .  K.Gjakovë, për shkak të veprave penale, lëndim i lehtë trupor, nga neni 185 

par.1 nën par.1.4   të KPRK-së, veprës penale kanosje, nga neni 181 par.4 lidhur me par.1 të 

KPRK-së dhe veprës penale ngacmim, nga neni 182 par.l të KPRK-së. 

 

            Gjyqtarja e vetme gjykuese lëndën Pnr.nr.70/21 e ka pranuar me dt.12.02.2021,dhe pas 

pranimit të lëndës ka caktuar shqyrtimin fillestar me dt.15.02.2021. 

 

             I akuzuari R. K.në shqyrtimin fillestar lidhur me fajësinë deklaron: se e pranon fajësinë 

për veprat penale me të cilat akuzohem, jam penduar pa masë për veprat e kryera dhe në prezencë 

të gjykatës kërkoi falje të dëmtuarve duke premtuar se sjelljet e tilla nuk do ti përsërisë, shton se 

jam në gjendje të dobët materiale, si dhe për herë të parë paraqitem në gjykatë për një vepër të 

kryer penale por premtoi se do të jetë edhe hera e fundit, andaj i propozoi gjykatës të merr 

parasysh rrethanat e lartë cekura me rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë së dënimit . 

 

             Mbrojtësi i të akuzuarit av.Azem Islamaj deklaron, pas konsultimit të mjaftueshëm me 

të mbrojturin tim i njëjti në mënyrë vullnetare pa qenë i kërcënuar apo i vënë në lajthim ka 

pranuar fajësinë për veprat për të cilat akuzohet, andaj gjykatës i propozoi që ky pranim i fajësisë 

të aprovohet, sa i përket lartësisë së dënimit nga kjo gjykatë kërkojmë që me rastin e matjes së 

dënimit të merr parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese të parapara me neni 70 par.1 të KPRK-së, 

e ndër to më specifikisht të merr parasysh bashkëpunimin e të mbrojturit tim me organet e 

drejtësisë që nga momenti i ndalimit të tij, pranimin e fajësisë, pendimin e sinqertë dhe kërkim 

falje ndaj palëve të dëmtuara, po ashtu duke patur parasysh se kjo është hera e parë që i mbrojturi 

im bie ndesh me ligjin, i njëjti njihet si person i urtë dhe nga puna që bënë në ndërtimtari mbanë 

familjen e tij. Konsiderojmë se janë plotësuar komulativisht të gjitha kushtet nga neni 71 të 

KPPK-së, mbi zbutjen e dënimit ndaj të mbrojturit tim, andaj një dënim i kushtëzuar do të arrinte 

efektin e risocializimin ndaj tij. Po ashtu gjykatës i propozojmë që të nder prehet masa e 

paraburgimit meqenëse nuk ekziston asnjë shkak për të cilën është vendosur kjo masë, e kjo deri 

në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimit.   

 

            Përfaqësuesi i autorizuar i të dëmtuarës V. Z. av.Urim Pozhegu deklaron, meqenëse i 

pandehuri sot para kësaj gjykate u deklaruar në mënyrë vullnetare se e pranon fajësinë për veprat 

penale për të cilat është inkriminuar propozoi gjykatës që pranimin e fajësisë ta pranoi lidhur me 

veprat penale të kryera ndaj klientit tim përkatësisht të dëmtuarës. Njëkohësisht kërkoi gjykatës 

që me rastin e vendosjes lidhur me matjen e dënimit të ketë parasysh rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese të parapara me dispozitat ligjore të KPRK-së, sa i përket kërkesës të mbrojtësit së të 

akuzuarit për ndërprerjen e masës së paraburgimit këtë çështje ia le në vlerësim gjykatës, unë si 

përfaqësues i palës së dëmtuar me kërkesën e saj i bashkëngjitëm ndjekjes penale dhe kërkoi 

kompensimin  e dëmit. 

  

              E dëmtuara V. Z. deklaron, se i bashkëngjitëm deklaratës së përfaqësuesit të autorizuar 

av.Urim Pozhegu.   

 

            I dëmtuari R. S. deklaron, se sa i përket llojit dhe lartësisë së dënimit ia le në vlerësim 

gjykatës, ndërsa kërkoi kompensimin e dëmit për dëmin që më është shkaktuar. 
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             Duke u deklaruar lidhur me mendimin lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, prokurori i shtetit ka deklaruar se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit R. K., pasi vlerësojmë se i njëjti është i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë 

dhe deklarimit të tij në këtë çështje penale, i cili deklaroi në hollësi dhe i vetëdijshëm për veprat 

që i ka kryer, andaj propozoi gjykatës që pranimin e fajësisë ta pranoi si shprehje të lirë të 

vullnetit, ndërsa sa i përket propozimeve për ndërprerjen e masës së paraburgimit ia le në 

vlerësim gjykatës. 

 

                2.Gjendja faktike e vërtetuar 

  

  Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

              Në tërësi u vërtetuar se i akuzuari R. K.: I.  Me datën 16.01.2021, rreth orës 16:45/min.në 

Gjakovë në Rr.”. . .”, saktësisht në lokalin “. . .”, me dashje ju shkakton lëndime trupore 

personave tjerë-këtu të dëmtuarve V. Z. dhe R. S., në atë mënyrë që ditën kritike derisa të 

dëmtuarit ishin së bashku duke pirë kafe, i pandehuri afrohet te tavolina, ku fillimisht i kërkon 

të dëmtuarës V.që të dalin jashtë për të biseduar, pasi që e njëjta refuzon, i dëmtuari R. ngritët 

në këmbë dhe i kërkon të pandehurit të largohet nga aty, i pandehuri pa papritur e godet të 

ddëmtuarin R. me grusht në fytyrë dhe pjesë të trupit, ku me ç’ rast të dëmtuarit i shkakton 

ndrydhje dhe gërvishtje në regjionin përreth syrit të majtë, dhe si të  tilla bëjnë pjesë në lëndime 

të lehta trupore me pasojat të përkohshme për shëndetin, ndërsa gjatë përleshjes të dëmtuarës V.i 

shkakton ndrydhje të indeve të buta në regjionin e kokës, regjionin e djathtë të fytyrës, regjionin 

e qafës, regjionin e krahut dhe parakrahut të djathtë, si dhe plagë shqyese në regjionin e buzës së 

sipërme të gojës, dhe si të tilla bëjnë pjesë në lëndime të lehta trupore me pasojat të përkohshme 

në shëndet të përshkruara si në ekspertizën mjeko ligjore të dr.N. U. me numër të referencës Gjy-

07 dt.02.02.2021. 

                                

             II. Me datë, kohë dhe vend të njëjtë si në dispozitivin e parë, me dashje me qëllim të 

frikësimit dhe shkaktimit të ankthit, seriozisht e kanos me mjet të rrezikshëm (brisk xhepi) se do 

ti shkaktoj ndonjë të keqe të dëmtuarit R. S., në atë mënyrë që ditën kritike i njëjti fillimisht e 

sulmon fizikisht të dëmtuarin dhe më pas, pasi që i ndan kamerieri i lokalit i pandehuri nga xhepi 

i pantallonave nxjerr një brisk dhe me të shkon në drejtim të dëmtuarit, aty ndërhynë e dëmtuara 

V.duke i dal përpara dhe duke e kapur për trupi, në atë moment i dëmtuari largohet me shpejtësi 

nga lokali ku tek ai ka shkaktuar frikë dhe ankth.  

 

               III. Nga muaji mars e deri në muajin gusht të vitit 2020 në Gjakovë, i pandehuri me 

dashje në vazhdimësi përfshihet në sjellje të vëmendjes së vazhdueshme dhe të padëshirueshme, 

me qëllim të ngacmimit dhe frikësimit të dëmtuarës V. Z., në atë mënyrë që pasi vazhdimisht i 

shkruante në rrjete sociale me profilet X. K., A., G. K., B. S., B-B., fjalë kërcënuese dhe banale 

“ kuje ooo bija e kurves a dina qa ka me gjet a jo”, “oo kurv oooo kurv a e din se fyt kam me 

pre, a din”, “ooo kurv a e din se kam vra po betona”, “edhe bone kallxove kujt, fyt prej”, “mëzor 

kam me q...dije”, “për ditë jomë ka lypi dije për kit tok ti nuk guxon mu martu njo dy me bo me 

ta hum kush vrgjinen mos ta heksha kryt thik”, e shumë mesazhe tjera ofenduese dhe kërcënuese, 

me çka tek e njëjta ka shkaktuar shqetësim frikë dhe ankth 

  

                        3.Vlersimi i pranimit të fajësisë  

 

                 Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga i 

akuzuari, i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë, për shkak të cilës Gjykata 

nuk ka administruar provat, Gjyqtarja e vetme gjykuese pasi muar mendimin e të gjitha palëve 

në procedurë muarr aktvendim me të cilën aprovoj, pranimi i fajësisë nga i akuzuari R. K., për 



 Numri i lëndës: 2021:007259 
 Datë: 19.02.2021 
 Numri i dokumentit: 01523009 
 

6 (8)  

   
2
0
2
1
:0
2
7
9
5
6

 

shkak të veprave penale, lëndim i lehtë trupor, nga neni 185 par.1 nën par.1.4   të KPRK-së, 

veprës penale kanosje, nga neni 181 par.4 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe veprës penale 

ngacmim, nga neni 182 par.l të KPRK-së,pasi që pranimi është bërë në kuptim të dispozitave të 

nenit 248 të KPP-së, i akuzuari e ka kuptuar  natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është 

bërë vullnetarisht nga i akuzuari, pranimi i fajit mbështet ne faktet e çështjes qe përmban 

aktakuza, aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.  

 
                     4.Vendimi për shpalljen fajtor të akuzuarit 

 

                 Gjykata, ka shpallur fajtor të akuzuarin R. K.nga fsh.. . .  K.Gjakovë, për shkak të 

veprave penale, lëndim i lehtë trupor, nga neni 185 par.1 nën par.1.4   të KPRK-së, veprës penale 

kanosje, nga neni 181 par.4 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe veprës penale ngacmim, nga neni 

182 par.l të KPRK-së, nga se në veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e këtyre 

veprave penale dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin të shpall fajtor dhe të gjykoj në bazë të 

ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësin penale juridike të tij. 
 

                 6.Rrethanat që janë marr për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

                Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen 

e llojit dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat 

personale të akuzuarit: gjendjen e tij të dobët ekonomike, pranimin e fajësisë, pendimin e tij dhe 

premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejë vepër penale, sjelljet e tij tejet korrekte në gjykim, 

publikisht kërkim falje të dëmtuarve, e sidomos faktin se për herë të parë ndeshet me Ligjin, si 

rrethanë rënduese Gjykata mur parasysh, peshën e veprave penale, mënyrën e kryerjes së veprës 

penale, përgjegjësinë e tij penale, të gjitha këto rrethanat ndikuan që Gjykata të njëjtit ti shqiptoi 

dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me të cilën do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 

38 i KPRK-së dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me 

veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari dhe ky dënim i 

tillë i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me 

rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikoj në 

parandalimin të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë rehabilitimin 

e tij do të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të shpreh gjykimin 

shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

 

 

 

                Gjyqtarja e vetme gjykuese me aktvendimin P.nr.70/21 me dt.15.02.2021 jashtë 

shqyrtimit gjyqësor, ka ndërpre paraburgimin ndaj të akuzuarit R. K.nga fsh.. . .  K.Gjakovë, për 

shkak të veprave penale, lëndim i lehtë trupor, nga neni 185 par.1 nën par.1.4   të KPRK-së, 

veprës penale kanosje, nga neni 181 par.4 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe veprës penale 

ngacmim, nga neni 182 par.l të KPRK-së, komfor nenit 193 par.l të KPP-së, pasi që kanë pushuar 

kushtet ligjore për sigurimin e pranisë së të akuzuarit, pasi që i njëjti gjatë shqyrtimit fillestar  ka 

pranuar fajësinë për veprat penale që i vihen në barrë. 
            
              7.Vendimi lidhur me kërkesën pasurore juridike 

 

            Vendimi për udhëzimin e palëve të dëmtuara në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.2 të KPPK-ës. 
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           8.Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale në emër të paushallit gjyqësor dhe në emër të akte 

ekspertimit mjeko-ligjor, është marr komfor nenit 450 par. 1 dhe 2 nën par.2.1 dhe 2.6 lidhur me 

nenin 453 të KPPK-se, si dhe për shpenzimet për programin për kompensimin e viktimave të 

krimit duke u bazuar në nenin 39 par.3 nënpar.3.1të Ligjit Nr.05/L-036.për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit                 

 

Nga sa u tha më lart u vendosë si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  

 

                                  GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

                                          -Departamenti i përgjithshëm- 

                                          P. nr.70/21 më datë 16.02.2021. 

 

 

Sekretarja juridike,          Gjyqtarja e vetme gjykuese 

Lamije Kuqi                  Diana Sina 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa, në  afatin prej 15 ditësh, 

nga dita e marrjes së tij në dorëzim, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmes kësaj Gjykate.

      

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Numri i lëndës: 2021:007259 
 Datë: 19.02.2021 
 Numri i dokumentit: 01523009 
 

8 (8)  

   
2
0
2
1
:0
2
7
9
5
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


