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Numri i dokumentit:     01743146 

 

 

                     

P.nr.462/2016 

    

 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 Rahoveci, për shkak të veprës 

penale lëndimi i rëndë trupor nga neni 189 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1 të KPRK-së, i akuzuar 

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

PP/II.nr.1060/2016 të datës 05.12.2016, në seancën e shqyrtimit gjyqësor publik, të mbajtur me 

datë 21.04.2021, në prezencën e Prokurorit të Shtetit Enis Gashi, dhe të akuzuarit, të njëjtën ditë, 

mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datën 22.04.2021 përpiloi këtë:  

 

                     A K T GJ Y K I M 

I akuzuari, 

 

M. S., nga i ati H. dhe e ëma K., e lindur K., i lindur me datën ..., në Rahovec, ku dhe tani jeton, 

rr.”S. H.”, p.nr, me nr. personal të identifikimit ..., ka të kryer shkollën fillore, i martuar, i ati i 

tre (3) fëmijëve, pensionist, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, ndaj tij nuk zhvillohet procedurë tjetër për ndonjë vepër penale, 

 

ËSHTË FAJTOR 

  
 

Sepse, me datën 11.07.2016, rreth orës 08:30 minuta, në rrugën “S. H.” në Rahovec, saktësisht 

para dyerve të shtëpisë së tij, i shkakton lëndim të rëndë trupor të dëmtuarës S. S., i cili ka 

rezultuar  me dobësimin e përkohshëm të një pjese vitale të trupit, në atë mënyrë që ditën kritike, 

deri sa djali i të dëmtuarës F. S. ishte duke pritur punëtorët e “H. R.” për ta kyçur ujin, ka ardhur 

i pandehuri i cili ka kundërshtuar kyçjen me arsyetim se këtu është paraparë kyçja vetëm për 

gjashtë familje, ndërsa për tu kyçur duhet të blihet një dalje tjetër dhe e dëmtuara duke parë 

fjalosjen mes të pandehurit dhe djalit të saj F., shkon tek vendi ku fillimisht fjaloset me të 

pandehurin, i cili i revoltuar e shtyen me duar derisa rrëzohet për tokë, me ç’rast i shkakton 

lëndime të rënda trupore, të konstatuara dhe përshkruara hollësisht në ekspertizën mjeko-ligjore 

të ekspertit mjeko-ligjor Dr. M. G., të datës 22.11.2016.  
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- Me këtë ka kryer veprën penale lëndimi i rëndë trupor, nga neni 189 paragrafi 1, 

nënparagrafin 1.1 të KPRK-së.  

 

Andaj, gjykata konform nenit 4, 6, 7, 17, 38, 46, par.1 pika 1.1, 47, 48, 49, 69 dhe 70 të KPRK-

së, si dhe nenit  365 të Kodit të Procedurës Penale, të njëjtit i shqipton: 

 

DËNIM ME KUSHT 

 

Ashtu që, të akuzuarin M. S., e gjykon me dënim burgimi në kohëzgjatje prej një (1) viti, ndërsa 

gjykata dënimin e shqiptuar nuk do ta ekzekuton në afatin kohor prej dy (2) vitesh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nëse i akuzuari nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

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

- Në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej njëzet (20) Euro,   

- Në emër të kompensimit të viktimave të krimit të paguaj shumën prej tridhjetë (30) Euro, si 

dhe 

-Në emër të ekspertizës mjeko-ligjore të paguaj shumën prej tridhjetë (20) Euro, 

të gjitha këto në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

E dëmtuara S. S. nga Rahoveci, nuk ka parashtruar kërkesë pasurore juridike. 

 

A r s y e t i m 
    

Prokuroria Themelore Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm, në këtë gjykatë ka paraqitur 

aktakuzën, PP/II.nr.1060/2016 të datës 05.12.2016 me të cilën e ka akuzuar të pandehurin M. S. 

nga Rahoveci, për shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 189 paragrafi 1, 

nënparagrafi 1.1 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, me datë 21.04.2021, ka mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor, në të cilën kanë marrë 

pjesë: Prokurori i Shtetit Enis Gashi, i akuzuari M. S., e dëmtuara S. S. dhe dëshmitari N. S.. 

 

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

  

Gjyqtari i vetëm gjykues pasi është bindur se i akuzuari e ka kuptuar aktakuzën, të njëjtit i ka 

dhënë mundësinë që të pranojë ose të mos e pranojë fajësinë. Pasi që i akuzuari nuk e ka pranuar 

fajësinë, gjyqtari i vetëm gjykues shqyrtimin gjyqësor e ka vazhduar me procedurën e provave. 

 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datën 14.10.2020, gjykata ka aprovuar 

propozimin e palëve që në cilësi të dëshmitarit të dëgjohet e dëmtuara S. S.. 

 

E dëmtuara në cilësinë e dëshmitares S. S. në pyetjet e Prokurorit të Shtetit ka deklaruar se: Nuk 

i kujtohet se çka ka deklaruar në polici, pasi që është e moshuar dhe ka probleme shëndetësore, 

po ashtu nuk i kujtohet as ngjarja se si ka ndodhur saktësisht, por e din se çdo gjë ka ndodhur në 

atë moment. Pra nuk i kujtohet asgjë, dhe nuk ka çka të deklaroj tjetër. 

 

I akuzuari M. S., pas dëgjimit të dëshmitares së lartcekur dhe deklarimit të saj, e ka pranuar 

fajësinë, për veprën penale me të cilën e ngarkon prokuroria. 
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Prokurori i shtetit Enis Gashi, ka deklaruar se: Nuk e kundërshton pranimin e fajësisë, pasi që i 

akuzuari pranimin e fajësisë e ka bërë me vullnet të lirë dhe pa presion, pasi që gjendja faktike 

si në dispozitiv të aktakuzës është e bazuar në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndës, i ka 

propozuar gjykatës që ta pranoj pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit. Po ashtu ka deklaruar 

se tërhiqet nga dëgjimi i dëshmitarit N. S. i propozuar nga seanca e kaluar pasi që i pandehuri e 

ka pranuar fajësinë. 

 

Pasi që i akuzuari e ka pranuar fajësinë, gjyqtari i vetëm gjykues shqyrtimin gjyqësor e ka 

vazhduar me fjalën përfundimtare të palëve. 

 

Prokurori i Shtetit Enis Gashi, në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se: Me vet pranimin e 

fajësisë nga ana e të akuzuarit M. S., është vërtetuar në tërësi se gjendja faktike si në aktakuzë, 

e kjo ka mbështetje edhe në provat të cilat gjenden në shkresa të lëndës. Andaj gjykatës i ka 

propozuar që i pandehuri M. S., të shpallet fajtor dhe të dënohet në bazë të ligjit, si dhe të 

obligohet në kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale, ndërsa e dëmtuara të udhëzohet 

në kontest civil. 

 

E dëmtuara, S. S., në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: Nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale 

ndaj të akuzuarit, pasi që të njëjtin e ka kunat, dhe nga ajo kohë nuk ka pasur probleme me të 

njëjtin. Po ashtu e njoftoi gjykatën se nuk parashtron kërkesë pasurore juridike ndaj të 

pandehurit, pasi që çdo gjë kishte ndodhur në moment dhe pas një mosmarrëveshjeje të çastit. 

  

I akuzuari M. S., në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se: E ndjen veten fajtor dhe është penduar 

për rastin që i ka ndodhur, por ajo ka ndodhur në moment, e një gjë të tillë e dëshmoi edhe vetë 

e dëmtuara. Po ashtu ka shtuar se që nga ajo kohë e deri tash, ai asnjëherë nuk e ka provokuar të 

dëmtuarën, dhe nuk kanë pasur probleme tjera mes vete. 

  

Gjykata, ka gjetur se i akuzuari, ka kryer veprën penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 189 

paragrafi 1 nënparagrafi 1.1 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: 

 

-Raporti fillestar i incidentit I datës 12.07.2016; 

-Raporti i oficerit policor M. M., K I 4034, i datës 11.07.2016; 

-Procesverbali mbi intervistimin e të dëmtuarës, i datës 26.07.2016; 

-Raporti mjekësor i të dëmtuarës nga Dr. B. S., i datës 12.07.2016 si dhe 

-Fotodokumentacioni dhe shkresat tjera në lëndë, janë prova të mjaftueshme me të cilat 

vërtetohet se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.  

 

Pra, në bazë të këtyre provave  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 nenet 69 dhe 70 të Kodit Penal të Republikës 

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

rënduese gjykata nuk ka gjetur ndërsa, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat 

personale të të akuzuarit pasi që është i martuar, i ati i tre (3) fëmijëve, pranimin e fajësisë, 

keqardhjen për rastin që ka ndodhur, pendimin, se është hera e parë që ka rënë në kundërshtim 

me ligjin, premtimin para gjykatës se në të ardhmen nuk do të kryen vepra të tjera penale të 
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këtilla apo të ngjashme, e posaçërisht si rrethanë lehtësuese mori parasysh faktin se është i 

gjendjes së varfër ekonomike, është pensionist, e mbi të gjitha faktin se e dëmtuara nuk i është 

bashkangjitur ndjekjes penale. 

 

Andaj gjykata ka ardhur në përfundim se me shqiptimin e dënimit me kusht, do të arrihet efekti 

dhe qëllimi i dënimit konform nenit 38 të KPRK-së, dhe ky dënim është në proporcion me peshën 

e veprës, me sjelljen dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, u mor konform nenit 450 paragrafi 1 dhe 2 

nënpar.2.1 dhe 2.6 të KPPK-së. 

 

Pala e dëmtuar nuk ka parashtruar kërkesë pasurore-juridike. 

 

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.462/2016 me datën 22.04.2021 

 

Sekr. 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.  

 

 

 

 


