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Numri i lëndës: 2018:045149 

Datë: 27.06.2019 

Numri i dokumentit:     00380480 

         
              P.nr.386/2017 

 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC/Divizioni Penal, 
gjyqtari i vetëm gjykues Mizahir Shabani, me sekretaren juridike Shemsije Shehu,  në 
lëndën penale kundër të akuzuarit R. M. nga fshati N., Komuna e Rahovecit, për 
shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par. 3 lidhur me par. 1 pika 
1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, si dhe të akuzuarit Rr. M. nga fshati N., Komuna 
e Rahovecit, për shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par. 1 pika 
1.4 e lidhur me nenin 31 të akuzuarit i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë 
Themelore në Gjakovë/Departamenti i Përgjithshëm, PP.nr.1119/2017 të datës 
27.11.2017,  në shqyrtimin fillestar të mbajtur me datën 25.06.2019 dhe 26.06.2019, 
në prezencën e Prokurorit të Shtetit Enis Gashi, dhe të akuzuarve, më 26.06.2019  
mori dhe publikisht shpalli, këtë:  
 
 

A K T G J Y K I M 
 

I akuzuari; 
 
R. M., nga i ati S. dhe e ëma S. e lindura K., i lindur me datën ..., në fshatin N., 

Komuna e Rahovecit, ku edhe tani jeton, me nr. personal të identifikimit ..., i pa punë, 
ka të kryer shkollën fillore, i martuar, i ati i shtatë (7) fëmijëve, i gjendjes së mesme 
ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 
I akuzuari; 

 
RR. M., nga i ati S. dhe e ëma S. e lindura K., i lindur me datën ..., në fshatin 

N., Komuna e Rahovecit, ku edhe tani jeton, me nr. personal të identifikimit ..., i pa 
punë, ka të kryer shkollën fillore, i martuar, i ati i pesë (5) fëmijëve, i gjendjes së 
mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

 
 
I akuzuari; R. M. 

 
 

ËSHTË FAJTOR 
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V. Me datë, kohë, vend dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitivin e I-rë të 

kësaj aktakuze, me të ardhur nga oborri duke dëgjuar zhurmën e madhe nga jashtë e 
cila zhurmë po bëhej nga konflikti fizik djalit të tij – V. me bashkëshorten e tij K. M., 
dhe me të parë se shtëpia ishte nga brenda e demoluar me thyerje të veprimeve të V., 
veprime këto në gjendje të dehur, pason konflikti verbal duke vazhduar pastaj me 
sulm fizik ku e godet V. me grushta në fytyrë, kokë duke i shkaktuar kështu të 
dëmtuarit V. M. lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme të shëndetit, 
gjendje kjo e konstatuar nga ekspertiza mjekoligjore e Dr. D. H. e datës 23.08.2017. 
 

 Me këtë ka kryer veprën penale lëndimi i lehtë trupor në bashkëkryerje nga 
neni 188 par. 3-1 pika 1.4 lidhur me neni 31 të KPRK-së.   

 
I akuzuari; Rr. M. 
 
 
 

     ËSHTË FAJTOR 
 
 
 VI. Me datën 02.08.2017 rreth orës 19,45 minuta në fshtin N., Komuna e 
Rahovecit në shtëpinë e vëllaut të tij R., tjetrit i shkakton lëndime trupore me dëmtim 
të përkohshëm të shëndetit, ashtu që pasi ka dëgjuar zhurmë dhe fjalosje në shtëpinë 
e vëllaut të tij R., pasi ka hyrë brenda ka vrejtë duke u rrahur mes vete babë e birë, në 
atë mënyrë i pandehuri Rr. i ndihmon vëllaut të tij R. duke e goditë V. me grushta në 
kokë dhe shqelma në trup, duke i shkaktuar kështu të dëmtuarit V. lëndime të lehta 
trupore me pasoja të përkohshëm të shëndetit, gjendje kjo e konstatuar nga 
ekspertiza mjekoligjore e Dr. D. H. e datës 23.08.2017.  
 

Andaj, gjykata konform nenit 4, 6, 7, 17, 21, 41, 42, 43, 46, 73  të KPRK-së, si 
dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale,  të akuzuarve iu shqipton: 

 
 

           DËNIMIN ME GJOBË 
 

              
Të akuzuarit R. M. me gjobë në shumë prej dyqindë (200) €uro, si në 

dispozitivin e V. të aktakuzës, e cila gjobë duhet të paguhet në afat prej 15 
(pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi  

. 
Të akuzuarin Rr. M. me gjobë në shumë prej dyqindë (200) €uro, si në 

dispozitivin e VI. të aktakuzës, e cila gjobë duhet të paguhet në afat prej 15 
(pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

  
Nëse të akuzuarit nuk dëshirojnë ose nuk mundë të paguajnë gjobën sipas 

nenit 46  të KPRK-së, i njëjti do të zëvendësohet në dënim me burgim në kohëzgjatje 
prej dhjetë (10) ditëve, për secilin të akuzuar, duke llogaritur çdo ditë të burgimit me 
nga njëzetë (20) €uro. 
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  Obligohen të akuzuarit në mënyrë solidare që ti paguajn të gjitha shpenzimet e 
procedurës penale dhe në atë në emër të ekspertizës mjeko-ligjore shumën prej 50.00 
€uro, si dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën prej 50.00 €uro, e të gjitha 
këto në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
 
 

A r s y e t i m 
 

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

paraqitur aktakuzën, PP.nr.1119/2017 të datës 27.11.2017, kunder të akuzuarit R. M. 
nga fshati N., Komuna e Rahovecit, për shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor 
nga neni 188/3-1-1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, si dhe  të akuzuarit Rr. M. nga 
fshati N., Komuna e Rahovecit, për shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga 
neni 188 paragrafi 1 pika 1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe ka propozuar që 
pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe vlerësimit të provave i akuzuari të shpallet 
fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 
 

Kjo gjykatë, me datën 25.06.2019, ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar dhe 
të pranishëm kanë qenë: prokurori  i Prokurorisë Themelore të Gjakovës, Enis Gashi 
dhe i akuzuari Rr. M., duke vepruar sipas urdhërarrestit, P.nr.386/17 të dt.02.05.2019. 

 
Po ashtu kjo gjykatë, me datën 26.06.2019, ka mbajtur seancën e shqyrtimit 

fillestar dhe të pranishëm kanë qenë: prokurori  i Prokurorisë Themelore të Gjakovës, 
Enis Gashi dhe i akuzuari R. M., duke vepruar sipas urdhërarrestit, P.nr.386/17 të 
dt.02.05.2019.  

 
Prokurori i Shtetit Enis Gashi, para se të lexoj aktakuzën, i ka propozuar 

gjykatës që për shkak të efikasitetit dhe ekonomizimit të procedurës, e në mbështetje 
të nenit 36 paragrafi 1 të KPPK-së, të veçohet procedura penale ndaj të akuzuarit V. 
M., meqenëse i akuzuari V. M. nuk është i pranishëm dhe ndaj tij është lëshuar 
urdhërarrest dhe procedura të zhvillohet vetëm ndaj të akuzuarve të pranishëm.  

 
Gjykata, pasi mori edhe mendimin e të akuzuarve lidhur me propozimin e 

prokurorit, e ka aprovuar kërkesën e prokurorit të shtetit, dhe ka veçuar procedurën 
penale ndaj të akuzuarit: V. M., ndërsa shqyrtimin fillestar e ka vazhduar vetëm ndaj të 
akuzuarve R. dhe Rr. M.. 
 

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 njëjtve i ka dhënë mundësinë që të pranojë ose të mos e pranojë 
fajësinë, si dhe e ka njoftuar lidhur me efektet dhe pasojat e pranimit të fajsisë. I 
akuzuari R. M. ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet, duke 
shtuar se ndihet fajtor dhe ndien keqardhje për rastin që ka ndodhur, por këtë e ka 
bërë sepse kan pasur një mosmarrveshje familjare me dajlin e tij V. dhe tani i kanë 
rregulluar ato raporte familjare, dhe prej asaj dite nuk kanë patur asnjë problem, është 
hera e pare që ndeshet me ligjin, i premton gjykatës se një veprim i tillë nuk do të 
përsëritet, si dhe propozon gjykatës që të ketë mirkuptim në shqiptimin e dënimit.  
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Po ashtu i akuzuari Rr. M. ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën 

akuzohet, duke shtuar se ndihet fajtor dhe ndien keqardhje për rastin që ka ndodhur, 
është hera e pare që ndeshet me ligjin, i premton gjykatës se një veprim i tillë nuk do 
të përsëritet, si dhe propozon gjykatës që të ketë mirkuptim në shqiptimin e dënimit.   
 

Prokurori i shtetit Enis Gashi, duke u deklaruar lidhur me pranimin e fajësisë 
nga ana e të akuzuarve, ka deklaruar se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga 
ana e të akuzuarve, i cili pranim është bërë në bazë të vullnetit të lirë pa kurfar 
presioni dhe aktakuza ka mbështetje në provat materiale të cilat ndodhen në shkresa 
të lëndës, si dhe i ka propozuar gjykatës që të akuzuarit ta shpall fajtor, dënoj në bazë 
të ligjit, si dhe ti obligoj 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 246 dhe 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 veprës penale lëndimi i 
lehtë trupor nga neni 188 par. 3 lidhur me  par. 1 pika 1.4 e lidhur me nenin 31 të 
KPRK-së, si dhe veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par. 1 pika 1.4, e 
lidhur me nenin 31 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 dëmtuarës K. M. dhënë në Polici me datën 02.08.2017 dhe 
në Prokurori me datën 10.08.2017; 

- Deklarata e dëshmitarit V. M. dhënë në Polici me datën 03.08.2017; 
- Deklarata e dëshmitarit S. M. dhënë në Polici me datën 10.08.2017; 
- Deklarata e dëshmitarit A. M. dhënë në Polici me datën 10.08.2017; 
- Deklarata e dëshmitarit Y. M. dhënë në polici me datën 11.08.2017; 
- Raporti  fillestar i incidentit me nr. rasti 2017-EB-312 të datës 02.08.2017; 
- Raporti i oficerit E. B. # 9889 të datës 02.08.2017; 
- Raportet mjekësore të QKMF në Rahovec të datës 02.08.2017, për të 

pandehurit – dëmtuarit V. M., Rr. M. dhe R. M.. 
- Ekspertizat mjekoligjore për të pandehurit – dëmtuarit V. M., Rr. M. dhe R. 

M. nga Dr. D. H. të datës 02.08.2017. 
- Fotodokumtacioni  si dhe shkresat tjera që gjenden në shkresa të lëndës, 

janë prova të mjaftueshme me të cilat vërtetohet se i akuzuari ka kryer 
veprën penale e cila i vihet në barrë.  

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

ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarve formohen të gjitha elementet e 
qenies së veprave penale të përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe për këtë 
ka vendosur që të akuzuarit të shpallen fajtor dhe ti gjykojë në bazë të ligjit, e më parë 
duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tyre.  
 

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka vlerësuar 
të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara në nenin 73 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës, të cilat ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit. 
Prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të të akuzuarit, 
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pranimin e fajësisë, janë penduar dhe kanë shprehur keqardhje për rastin që i’u ka 
ndodhur, por veprën e kanë kryer duke mos menduar për pasojat, kjo ka qenë hera e 
parë që kanë rënë në kundërshtim me ligjin, si dhe premtimin para gjykatës se në të 
ardhmen  do të jenë më të kujdesshëm  pasi që i kanë rregullur raportet familjare dhe 
nuk do të kryejn vepra të tjera penale. Andaj, duke i pasur parasysh të lartcekurat, si 
dhe rrethanat në të cilat të akuzuarit e kanë 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 akuzuarve dhe është e bindur se me këtë 
dënim do të mund të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit konform nenit 41 par.1 dhe 2 të 
KPRK-së, dhe i njëjti është në proporcion me peshën e veprës penale, me sjelljen dhe 
me rrethanat personale të cilat i posedojn të akuzuarit, si dhe konsiston në 
parandalimin e kryerësve  të tjerë nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, 
rehabilitimin e tyre.   
 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, u mor konform nenit 450 
paragrafi 1 dhe 2 nënpar. 2.6 të KPPK-së. 
 

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, është udhëzuar në 
kontest civil, sipas nenit 463 par.1 dhe 2 të KPPK-së. 
 

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

 
 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC 
                                      Departamenti i Përgjithshëm   - Divizioni Penal - 

         P.nr.386/2017 me datën 26.06.2019 
 
 

Sekr. Juridike,                                      Gjyqtari i vetëm gjykues, 
Shemsije Shehu                    Mizahir Shabani    
 
 
 
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.  
 


