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REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË 
OSNOVNI SUD MITROVICI - BASIC COURT OF MITROVICA 

                 
 P.nr.257/2018 

NË EMËR TË POPULLIT 
GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, Departamenti i përgjithshëm, me Gjyqtarin e 
vetëm gjykues Bekim Veliqi, procesmbajtëse Valdete Sadiku, në çështjen penale ndaj të 
pandehurit Rr.S. nga ... nën dyshimin për veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 
par.2 lidhur me par.1 pika 1.4 të KPRK-së, sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 
Mitrovicë Departamenti i Përgjithshëm PP.nr.906/2018, dt.04.04.2018, e përfaqësuar nga 
Prokurori i Shtetit Natasha Radoviq, në prezencë të pandehurit Rr.S., pas mbajtjes së seancës 
së shqyrtimit fillestar dhe publike, në bazë të nenit 359, 360, 361, 362, 366, të KPP-së, me 
dt.14.01.2019, është marrë dhe shpallur publikisht aktgjykimi, ndërsa aktgjykimi është përpiluar 
me dt.17.01.2019; 
 

A K T G J Y K I M 
 
I akuzuari; 
RR.S.,  nga i ati I.,  e ëma M., e gjinis H., i lindur me 25.05.1965, në fsh. ... Komuna e ...  rr. “...”, 
Shqiptar, shtetas i R. Kosovës, me numër personal ..., i martuar, babai i 3 fëmijëve , i pa punq, 
ka të kryer shkollën e mesme teknike, i gjendjës së dobët ekonomike.  
 

ËSHTË FAJTOR 
 
SEPSE: Me dt. 22.02.2018, rreth ores:08:00, në rrugën “...” në , saktësisht në shtëpinë e 
përbashkët familjare, i ka shkaktuar lëndime trupore personit tjetër dhe atë djalit të tij - të 
dëmtuarit A.S., ashtu që derisa i dëmtuari ishte duke fjetur në dhomën e tij, i pandehuri hynë në 
dhomë dhe kërkon nga ai që të shkoj tek mjeku, e kur i dëmtuari refuzon, atëherë i pandehuri e 
godet të dëmtuarin me një dru në trup - në dorë dhe në këmbë, me ç`rast i ka shkaktuar 
lëndime të lehta trupore - ndrydhje të indeve të buta të regjionit të fytyrës, të shulakes së dorës 
së majtë, të gjurit të këmbës së djathtë, dërmishje  dhe  gërvishje lëkurore të regjionit të fytyrës, 
me pasoja të përkohshme për shëndetin. 
 
Me këtë ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 
pika 1.4  të KPRK-së. 
 
Andaj Gjykatat në baze të nenit  4, 7, 17, 21, 41, 42, 45, 73 të KPRK-së dhe nenit 359, 360, 
361, 365, 366 të KPP-së i; 
                                                         SH Q I P T O N   
 
DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej gjashte (4) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet 
në afat prej një (1) viti, nëse i pandehuri gjatë kohës së verifikimit nuk kryen vepër tjetër penale. 
 
I akuzuari lirohet nga shpenzimet e procedurës dhe të paushallit gjyqësor. 
 
Pala e dëmtuar për realizmin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civilo-juridik.
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A r s y e t i m i 
 
Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti i përgjithshëm, pranë Gjykatës Themelore në 
Mitrovicë Departamenti i përgjithshëm, ka parashtruar Aktakuzën PP.nr.906/2018, 
dt.04.04.2018, ndaj të pandehurit Rr.S. nga ... nën dyshimin për veprën penale Lëndim i lehtë 
trupor nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 pika 1.4 të KPRK-së. 
 
Gjyqtari i vetëm gjykues ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar, gjatë seancës së shqyrtimit 
fillestar, ka prezantuar Prokurori i Shtetit Natasha Radoviq, i pandehuri Rr.S. dhe se është 
vazhduar me mbajtjen e seancës së shqyrtimit fillestar. 
 
Gjatë kësaj seance të shqyrtimit fillestar i pandehuri është udhëzuar dhe njoftuar me të drejtat e 
tij komfor nenit 246 par.1 të KPP-së, pas deklarimeve të të pandehurit është vazhduar me 
leximin e aktakuzës nga ana e Prokurorit të Shtetit. 
  
Pas kësaj i pandehuri ka deklaruar se e kupton aktakuzën dhe pas bindjes se gjyqtarit se i 
pandehuri  e ka kuptuar akuzën, i është ofruar mundësia që të pranoj fajësinë apo të deklarohet 
i pafajshëm, ku i pandehuri është deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale që i vihet në 
barrë sipas aktakuzës. 
 
Pasi që i pandehuri është deklaruar se e ndien veten fajtor për këtë vepër penale i pandehuri 
njoftohet me pasojat e pranimit të fajësisë dhe rrethanat lehtësuese që i vlerëson gjykata me 
rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, duke edhe për përcaktimin ligjor që parahihet 
dënim për këtë vepër penale, po ashtu e njofton se në raste të pranimit të fajësisë nuk e ka të 
drejtën e parashtrimit të ankesës për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 
faktike siç është e paracaktuar me nenin 383 par.2 KPP-së, nuk procedohen provat materiale 
por ato vlerësohen në rastin e caktimit të llojit dhe matjes së dënimit, pranimin e fajësisë gjykata 
e  vlerëson si rrethanë lehtësuese në rastin e matjes së dënimit. 
 
I pandehuri ka deklaruar se i kupton pasojat e pranimit të fajësisë dhe rrethanat lehtësuese qe i 
merr gjykata me rastin e matjes së dënimit dhe i pandehuri qëndron pranë pranimit të fajësisë. 
 
Në mbështetje të nenit 248 par.2 të KPP-së është kërkuar mendimi i Prokurorit të Shtetit lidhur 
me deklarimin e të pandehurit për pranimin e fajësisë, i cili ka deklaruar vlerësoj se janë 
përmbushur kushtet ligjore sa i përket pranimit të fajësisë, pranimi është bërë në mënyrë 
vullnetare pa presion, pranimin e fajësisë gjykata ta merr si rrethanë lehtësuse te caktimi i 
dënimit, gjykata të vleresojë edhe gjendjen shëndetësore të të pandehurit, veprën nuk e ka 
përsëritur andaj gjykata ta aprovojë pranimin e fajësisë. 
 
Pas kësaj gjyqtari është i bindur se i pandehuri e kupton natyrën e pranimit dhe pasojat e 
pranimit të fajësisë dhe se pranimi është bërë në mënyrë të vullnetshme dhe se pranimi është 
mbështetur në faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban asnjë 
shkelje të qarte ligjore ose gabime faktike, andaj Gjyqtari në procesverbal në kuptim te nenit 
248 par 4  e lidhur me par.1 nenpar.1.1, 1.2.,1,.3,1.4, te KPP-se ka marrur aktvendim duke 
pranuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit.  
 
I pandehuri pas pranimit të fajësisë nga ana e Gjykatës ka deklaruar se unë kam probleme 
shëndetësore, rasti i cili ka ndodh ka qenë rast i momentit, asnjëherë me parë dhe as mbas 
rasti nuk kam pasur probleme me djalë, tani i njëjti ka shkuar jashtë vendit me vizë pune, andaj 
gjykata ti ketë parasysh të gjitha këto rrethana, po ashtu kam edhe rrethana tjera familjare të 
gjitha këto ndikojnë në gjendjen time. 
 
Pasi që Gjykata ka pranuar pranim e fajësisë për të pandehurin dhe me që nga palët nuk ka 
pasur propozime të reja për plotësimin e procedurës gjyqtari i çështjes e ka shpallur përfundimin 
e këtij shqyrtimi dhe i ka njoftuar palët se Gjykata ka vazhduar në mbështetje të nenit 248 par.4 
të KPP-së me shqiptimin e dënimit - respektivisht me shpalljen publike të aktgjykimit, e cila 
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shpallja e aktgjykimit është bërë po të njëjtën ditë, shpallja ka qenë e hapur dhe publike, në 
prezencë të pandehurit, ndërsa në mungese të Prokurorit të Shtetit. 
 
Në lidhshmëri të pranimit të fajësisë nga i pandehuri në vlerësimin dhe analizimin e provave 
materiale që janë pjesë përbërëse e kësaj çështje penale dhe në mbështetje të nenit 361 të 
KPP-së, gjykata vërtetoj se ekzistojnë prova materiale se në veprimet e të pandehurit kemi të 
bëjmë me elemente e veprës penale me të cilën akuzohet, kjo konstatohet nga deklarata e të 
pandehurit Rr.S. dt.22.02.2018, deklarata e të dëmtuarit A.S. dt.22.02.2018, 
fotodokumentacioni,  raportet mjekësore për të dëmtuarin, ekspertiza mjeko ligjore mbi natyrën 
e lëndimit trupor, që ka konstatuar se natyra e lëndimit është e natyrës së lentë trupore andaj të 
gjitha këto vërtetojnë rrethanat për gjendjen faktike të përshkruar në dispozitiv të këtij  aktgjykimi 
dhe me këto veprime përmbushen – krijohen elementet e veprës penale Lëndim i lehtë trupor 
nga neni 188 par.1 e lidhur me par.1 nën par.1.4 të KPRK-së, të gjitha rrethanat si me lartë 
tregojnë gjendjen faktike të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit. 
 
Me rastin e  caktimit të llojit të dënimit dhe matjes se lartësisë së dënimit për të pandehurin 
gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat e parapara me nenin 73 të KPRK-së, kryesisht i ka 
vlerësuar rrethanat lehtësuese, dhe atë mori pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, 
gjendjen jo të mirë shëndetësore nevojën për trajtim mjekësor, siç vërtetohet nga raportet 
mjekësore në shkresat e lëndës, i pa pune respektivisht i gjendjes se dobët ekonomike, 
shprehjen e keqardhjes, premtimin e tij që në të ardhmen nuk do të bie ndesh me ligjin, i 
martuar, baba i tre fëmijëve, ndërsa si rrethana rënduese vlerëson mënyrën dhe pasojat 
shkaktuar palës së dëmtuar dhe mbi bazën e kësaj të pandehurit i shqiptoi dënim si në 
dispozitiv të këtij aktgjykimi duke vlerësuar se me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i këtij 
dënimi i paraparë sipas nenit 41 të KPRK-së, duke vlerësuar se njëra nga qëllimet e dënimit 
është të parandaloje kryesin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë 
rehabilitimin e tij dhe se të përmbajë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale, andaj 
gjykata ka vlerësuar se edhe me një dënim të tillë do te arrihet efekti dhe qëllim i dënimit i 
parapare me ligj, në parandalimin e personave të tjerë në kryerjen e veprave penale, ngritjen e 
moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit 
 
Shpallja e aktgjykimit është bërë po te njëjtën ditë në mënyrë publike. 
 
I pandehuri është liruar nga pagesa mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin 
gjyqësor në kuptim të nenit 453 par.3 të KPP-së, pasi qe gjykata ka vlerësuar se pagesa duke 
vlerësuar rrethanat qe ndërlidhen me të pandehurin, sic konstatohet në raportet mjeksore 
nevojën e tij për trajtim, pastaj  gjendja e tij materiale të dobët dhe se pagesa e këtyre 
shpenzimeve do të rrezikonte gjendjen materiale të të pandehurit, ndërsa udhëzimi i palës të 
dëmtuar për realizmin e kërkesës pasurore juridike në kontest civil u mbështet në nenin 463 të 
KPP-së 
 
Nga theksimet e theksuara si me lart u vendos si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
                                         GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i përgjithshëm 
P.nr.257/2018, dt.17.01.2018 

Procesmbajtësja            Gjyqtari 
Valdete Sadiku          Bekim Veliqi 
 
 
 
 
KËSHILLA JURIDIKE: Kunder këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 
(pesëmbëdhjetë) ditësh prej ditë së pranimit të këtij aktgjykimi përmes kësaj Gjykate për 
Gjyktën e Apelit në Prishtinë.  
 


