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Numri i lëndës: 2018:056410 

Datë: 22.01.2020 

Numri i dokumentit:     00776303 

P.nr.115/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC/Divizioni Penal, gjyqtari i 

vetëm gjykues Ilir Rashkaj, me pjesëmarrjen e procesmbajtësit Shani Canziba, sekretar juridik i 

kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarit M. S. nga fshati D., Komuna e Rahovecit, 

për shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1 nënpar. 1.4 të KPRK-së, i 

akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm, 

PP.nr.1/2018 të datës 13.03.2018, në shqyrtimin fillestar publik, të mbajtur me datë 06.12.2019, 

në prezencën e Prokurorit të Shtetit Armend Zenelaj, dhe të akuzuarit M. S., të njëjtën ditë mori 

dhe publikisht shpalli, këtë: 

 

 

     A K T G J Y K I M 
 

I akuzuari, 

 

M. S., nga i ati J. dhe e ëma B., e lindur B., i lindur me datën ..., në fshatin D., Komuna e 

Rahovecit, ku edhe tani jeton, me numër personal ..., ka të kryer shkollën fillore, i pamartuar, i 

papunë, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i 

padënuar, ndaj tij nuk zhvillohet procedurë tjetër për ndonjë vepër penale. 

 

      ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse me dt. 01/01/2018, rreth orës 04:20 min, në fshatin D., Komuna e Rahovecit, vëllait të tij, 

të dëmtuarit A. (J.) S., nga fshati D., Komuna e Rahovecit, i shkakton lëndime të lehta trupore, 

në atë mënyrë që, meqë pas festimit të vitit të ri, e përfundimit të ndejës me vëllezërit, të 

dëmtuarit i kërkon çelsat e automjetit dhe 20.00 €, e kur i dëmtuari refuzon e nuk ia jep, në 

gjendje të dehur prej 2,42 promila, e sulmon fizikisht dhe e godet me grushta e shuplaka pjesëve 

të trupit, e më pas i’a kafshon dhe gishtin e dorës së djathtë, ku i shkakton lëndime të lehta 

trupore, sipas ekspertizës mjeko-ligjore  të Dr. N. H., të dt. 07.03.2018. 

 

- Me këtë ka kryer veprën penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1 nënpar. 1.4 të 

KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata konform nenit 4, 6, 7, 17, 21, 38, 39, 40 par. 1 pika 1.3, 43, 69 dhe 70 të KPRK-

së, si dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale, i shqipton: 
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DËNIM ME GJOBË 

 

Të akuzuarit M. S., në shumë prej katërqind (400) Euro, të cilin dënim është i obliguar ta 

paguajë në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Koha e kaluar në paraburgim nga data 01.01.2018 deri më datë 15.01.2018, do t’i llogaritet në 

dënimin e shqiptuar me gjobë. 

                                                  

Po që se dënimi i mbetur me gjobë  në shumën prej njëqind e njëzet (120.oo) Euro,  nuk mund 

të realizohet konform nenit 43 të KPRK-së, i njëjti do të zëvendësohet me dënimin me burgim 

në kohëzgjatje prej gjashtë (6) ditëve. 

 

Obligohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë: në emër ekspertizës 

mjeko-ligjore shumën prej njëzetë (20,00) Euro, dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 

njëzetë (20,00) Euro, si dhe në emër të kompensimit për viktimat e krimit shumën prej tridhjetë 

(30,00) Euro, të gjitha këto në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

I dëmtuari A. (J.) S. nga fshati D., Komuna e Rahovecit, nuk ka parashtruar kërkesë pasurore 

juridike. 

 

 

A r s y e t i m 

              

Prokuroria Themelore e Gjakovës – Departamenti i Përgjithshëm, në këtë gjykatë ka paraqitur 

aktakuzën, PP.nr.1/2018 të datës 13.03.2018, me të cilën e ka akuzuar të pandehurin M. S. nga 

fshati D., Komuna e Rahovecit, për shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 

par.1 nënpar.1.4 të KPRK-së, dhe ka propozuar që pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe 

vlerësimit të provave i pandehuri të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

Gjykata, duke vepruar në këtë çështje penale ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit 

fillestar, me datë 06.12.2019. Në këtë shqyrtim kanë qenë të pranishëm: Prokurori i Shtetit 

Armend Zenelaj, si dhe i akuzuari M. S..  

 

Prokurori i shtetit edhe pas leximit dhe analizimit të aktakuzës ka qëndruar në tërësi pranë saj. 

 

I akuzuari M. S., ka deklaruar se: E pranon fajësinë për veprën penale, e ndjen veten fajtor për 

këtë vepër penale për të cilën akuzohet dhe ndjen keqardhje për rastin që ka ndodhur, por këtë e 

ka bërë në moment, dhe tani ndjen keqardhje. E ka informuar gjykatën se kjo është hera e parë 

dhe e vetme që ka rënë në kundërshtim me ligjin. Prej momentit që ka ndodhur rasti, e këndej 

jetojnë së bashku, nuk kanë pasur problem mes vete, tani është martuar dhe është duke pritur 

lindjen e fëmijës, si dhe ka premtuar se në të ardhmen nuk do të kryej vepër tjetër penale. Po 

ashtu, e ka lutur gjykatën që me rastin e shqiptimit të dënimit të këtë parasysh faktin se është i 

papunë, i gjendjes së varfër ekonomike, e sidomos faktin se me vëllain që nga ai moment janë 

pajtuar, dhe jetojnë në bashkësi familjare, andaj duke pasur parasysh të lartcekurat e ka lutur 

gjykatën që me rastin e caktimit të dënimit t’i shqiptojë një dënim sa më të butë. 

 

Gjykata, gjithashtu e ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit sa i përket pranimit të 

fajësisë nga ana e të pandehurit.  
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Prokurori i Shtetit Armend Zenelaj, ka theksuar se: Nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga 

ana e të akuzuarit, pasi që i njëjti e kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimin e 

fajësisë e ka bërë me vetëdije dhe vullnet të plotë, si dhe pranimi i fajësisë mbështetet në faktet 

dhe provat që gjenden në shkresat e lëndës. Andaj i ka propozuar gjykatës, që të njëjtin ta shpall 

fajtor, ta dënojë në bazë të ligjit, si dhe ta obligojë në kompensimin e shpenzimeve të procedurës 

penale. 

 

Duke pasur parasysh të gjitha këto që u thanë më lartë, e meqenëse janë plotësuar të gjitha kushtet 

ligjore nga neni 248 par.1 të KPPK-së, gjyqtari i vetëm gjykues ka aprovuar pranimin e fajësisë 

nga i akuzuari dhe nuk është lëshuar në procedurën e provave e as në fjalën përfundimtare, por 

ka vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata ka gjetur se i akuzuari ka kryer veprën penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1 

nënpar. 1.4 të KPRK-së, dhe gjendjen e këtillë faktike e mori në tërësi ashtu siç ishte e përcaktuar 

në aktakuzë dhe në provat të cilat i përmbante aktakuza, e ato janë:  

 

- Deklarata e të dëmtuarit A. S., e dhënë në polici dhe në P.Th., në Gjakovë, e dt. 05.01.2018; 

- Deklarata e dëshmitarit A. S., e dhënë në polici dhe në P.Th., në Gjakovë, e dt. 05.01.2018; 

- Alkool test, i dt. 01.01.2018; 

- Raporti i oficerit, i dt. 01.01.2018; 

- Raporti mjekësor, 003356, i dt. 01.01.2018, i QKMF-së në Rahovec si dhe  

- Fotodokumentacioni i cili gjindet në shkresa të lëndës.  

 

Prandaj, në bazë të këtyre provave dhe vet pranimit të fajësisë, gjykata ka ardhur në përfundim 

se në veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruar 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe 

ta gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat rënduese dhe lehtësuese të parapara në nenin 69 dhe 70 të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës, të cilat ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit. Rrethana veçanërisht 

rënduese gjykata nuk ka gjetur, ndërsa si rrethana lehtësuese ka vlerësuar rrethanat personale të 

të akuzuarit, i njëjti tani është martuar, është në pritje të fëmijës së parë, është i moshës relativisht 

të re, i gjendjes së dobët ekonomike, pranimin e fajësisë, dhe ka shprehur keqardhje për rastin e 

ndodhur, premtimin para gjykatës se në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm, faktin se të 

dëmtuarin e ka vëlla dhe i njëjti nuk i është bashkangjitur ndjekjes penale, si dhe nuk ka 

parashtruar kërkesë pasurore-juridike.  

 

Andaj, duke i pasur parasysh të lartcekurat, si dhe rrethanat në të cilat i akuzuari e ka kryer 

veprën penale, gjykata ka ardhur në përfundim se dënimi me gjobë, është adekuat me shkallën e 

rrezikshmërisë shoqërore dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit dhe është bindur se 

me këtë dënim do të mund të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit konform nenit 38 të KPRK-së, 

dhe i njëjti është në proporcion me peshën e veprës penale, me sjelljen dhe rrethanat personale 

të cilat i posedon i akuzuari, si dhe konsiston në parandalimin e kryerësve nga kryerja e veprave 

penale në të ardhmen, rehabilitimin e tyre, si dhe të përmbajë personat tjerë nga kryerja e veprave 

penale. 
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Vendimi për shpenzimet e procedurës penale, u mor konform nenit 450 par.1 dhe 2 nënpar. 2.1 

dhe 2.6, lidhur me nenin 453 par.1 të KPPK-së, ndërsa vendimi për kompensimin e viktimave të 

krimit, u mor në kuptim të nenit 39 paragrafi 3, nënparagrafi 3.1 të Ligjit Nr.05/L-036 Për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 365 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC 

- Divizioni Penal - 

P.nr.115/2018, datë 06.12.2019 

 

Sek. juridik,                    Gjyqtari i vetëm gjykues,      

Shani Canziba                                           Ilir Rashkaj 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


