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Numri i lëndës: 2023:024200 

Datë: 06.03.2023 

Numri i dokumentit:     04049046 

P.nr.36/23 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTTRRI - Departamenti i 

Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Agron Maxhuni, me procesmbajtësen 

Bahrije Smakolli, në çështjen penale kundër të pandehurit B. K. nga fshati S. i P. komuna e V, 

për shkak të veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nën par.1.4 te KPRK-së, 

sipas aktakuzës Prokurorisë Themelore në Mitrovicë PP.II.nr.91/23 të dt. 09.02.2023, e pranuar 

në gjykatë me dt. 10.02.202, pas shpalljes së aktgjykimit me datë 03.03.2023, me datë 

06.03.2023 përpiloi, këtë: 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

I PANDEHURI: 

B. K. nga i ati M. e ëma A.mbiemri i vajzërisë së nënës B. vendlindja S. i P. komuna e V. i lindur 

me datë 13.06.2000 me nr. personal ... punon si instalues i energjisë elektrike, i martuar prind i 

1 (një) fëmije, me gjendje të mesme ekonomike, ka kryer shkollimin e mesëm profesional, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i pa gjykuar. 

ËSHTË FAJTORË 

SEPSE:  

Ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri me dt. 25.01.2023, rreth orës 16:00, ne rrugën 

“Ç.” në afërsi të spitalit “Sh. Z.” në V. i pandehuri me dashje i shkakton lëndime trupore tani të 

dëmtuarit V. H.-ish dhëndri i tij. I pandehuri me vetëdije dhe në mënyre tinzare, e kishte goditur 

disa herë me grusht në kokë, ku si pasojë e goditjeve i dëmtuari pëson lëndime trupore të 

konstatuara nga ekspertiza mjeko-ligjore si lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme 

për shëndetin,  

- Me këtë ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nen par.1.4 të 

KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata duke u bazuar në dispozitat e nenit 4, 7, 17, 21, 28, 31,38, 43, 69, 70, 71 dhe nenit 

187 par. 1 të KPRK-së si dhe nenit 364, 449 dhe 462 të KPPK-së, e;  
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GJ Y K O N 

TË PANDEHURIN B. K. i shqipton DËNIM ME GJOBË në shumën prej dymijë e katërqind 

(2400) euro, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në 

rast se i akuzuari refuzon të paguajë këtë dënim me gjobë, atëherë ky dënim me gjobë do të 

shndërrohet në dënim me burg, duke i caktuar të akuzuarit për çdo njëzet (20) euro të dënimit 

me gjobë, nga një (1) ditë burgim. 

Koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak dhe atë nga data 25.01.2023 deri me datë 

25.02.2023 i llogaritet me rastin e matjes së dënimit.  

Pala e dëmtuar V. H. udhëzohet që kërkesën pasurore – juridike lidhur me këtë çështje penale ta 

realizojë në kontest të rregullt civil. 

DETYROHET i pandehuri që në emër të kompensimit të viktimave të krimit të paguajnë shumën 

prej tridhjetë euro (30 €).  

DETYROHET i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë shumën prej tridhjetë 

euro (30 €). 

Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi, 

nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

A  r  s  y  e  t  i  m 

Pjesa hyrëse e aktgjykimit të arsyetuar 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzë PP-II.nr-

91/23, të datës 09.02.2023, kundër të pandehurit  B. K. F. S. i P. komuna e V., për shkak veprës 

penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nën par.1.4 te KPRK-së. 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit gjyqësor me datë 03.03.2023, në të cilën seancë i 

pandehuri B. K. ka deklaruar se e pranon fajësinë në të gjitha pikat e aktakuzës, është penduar 

thellë për kryerjen e kësaj vepre penale, dhe i premton gjykatës se në të ardhmen kjo vepër nuk 

do të përsëritet si dhe  nuk ka qenë asnjëherë me parë i gjykuar 

Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor -  Deklarimet e palëve lidhur me pranimin e 

fajësisë 

Prokurori i shtetit lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit ka deklaruar se pajtohet 

me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, pasi që ka vlerësuar se një pranimi i fajësisë është 

i vullnetshëm i bazuar në provat materiale si në aktakuze si dhe i propozon gjykatës që pranimin 

e fajësisë ta merr si rrethanë lehtësuese. 

Përfaqësuesi i të dëmtuarit Av. Bekim Kelani deklaron se e mbështet në tërësi fjalën e prokurorit 

të shtetit me rastin e pranimit të fajësisë dhe njëherit e informon gjykatën se nga data që ka 

ndodhur rasti i pandehuri asnjëherë nuk ka tentuar të kërkoj falje apo nuk është penduar për 



 Numri i lëndës: 2023:024200 
 Datë: 06.03.2023 
 Numri i dokumentit: 04049046 
 

3 (4)  

   
2
0
2
3
:0
3
7
4
5
6

 

veprën penale të cilën e ka kryer me dt.26.01.2023, dhe kërkon nga gjykata që me rastin e 

shqiptimit të dënimit të merr si rrethanë rënduese ashtu siç parashihet në dispozitat ligjore. 

I dëmtuari  rreth pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurit deklaron se e pranon pranimin e 

fajësisë nga i pandehuri dhe njëherit e mbështet në tërësi fjalën e përfaqësuesit me autorizim. 

Vlerësimi i gjykatës lidhur me plotësimin e kushteve për pranimin e fajësisë,  

Gjyqtari i vetëm gjykues pas dëgjimit të palëve ka marrë aktvendim me të cilin e ka pranuar 

pranimin e fajësisë nga i pandehuri, ngase ka konstatuar se janë plotësuar kushtet ligjore. 

Gjykata, duke vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit ka gjetur se, pranimi i fajësisë 

ishte në pajtim me nenin 242 të KPPK-së pasi që, të pandehurit e kuptojnë natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë bëhet vullnetarisht nga të pandehurit, se pranimi i 

fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, ne materialet e prezantuara nga 

prokurori i shtetit dhe çdo prove tjetër, siç është dëshmia e dëshmitareve e paraqitura nga 

prokurori i shtetit apo i pandehuri, dhe se aktakuza nuk përmban ndonjë shkelje të qartë ligjore 

ose gabime faktike, që do të bënin të pamundur që gjykata të bëjë vlerësimin e pranimit të fajësisë 

nga i pandehuri. 

Provat e administruara dhe të vlerësuara  

Gjykata ka konstatuar se pranimi i fajësisë është i mbështetur edhe në provat materiale të cilat 

mbështesin aktakuzën dhe atë: Ekspertiza mjeko-ligjore e datës 04.02.2023, procesverbal i 

marrjes në pyetje për ankuesin V. H.  numër të rastit 2023-BD-060 i datës 25.01.2023. 

Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh se vepra penale për të cilën  

akuzohen i pandehuri bazuar ne nenin 185 par.1 nën paragrafi 1.1  dhe nën paragrafit 1.4 të 

KPRK-së janë të sanksionuara me dënim me gjobë ose me burgim deri në  tri (3) vjet. Si rrethanë 

rënduese sa i përket të pandehurit  gjykata ka gjetur shkallën e përgjegjësisë penale, intensitetin 

e rrezikimit të vlerës së mbrojtur, në rastin konkret dëmin e shkaktuar ndaj palës së dëmtuar, 

ndërsa si rrethanë lehtësuese gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, 

premtimin e të pandehurit se në të ardhmen nuk do të përsërisë vepra penale, pendimin e tij për 

kryerjen e këtyre veprave, faktin se i njëjti nuk ka qenë më parë i gjykuar për vepra penale.  

Duke marrë parasysh të gjitha këto rrethana si dhe shkallën e rrezikshmërisë shoqërore, gjykata 

vlerëson se, shqiptimi i dënimit me gjobë ndaj të pandehurit është dënim i drejtë, në harmoni me 

peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. Po ashtu, gjykata vlerëson 

se edhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 38 par. 1 të KPRK-së, që t’i 

parandaloj kryerësit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tyre, 

si dhe të parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprave penale si dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit.  

 

Me rastin e shqiptimit të dënimit gjykata ka zbatuar dispozitat e KPRK-së përkatësisht nenin 80, 

sa i përket llogaritjes së arrestit shtëpiak. 
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Arsyet lidhur me kërkesën pasurore – juridike, shpenzimet e procedurës dhe kompensimin e 

viktimave të krimit. 

Vendimin lidhur me kërkesën pasurore – juridike, sa i përket palës së dëmtuar, vendimin gjykata 

e ka marrë në bazë të nenit 462 ku është përcaktuar se “Në aktgjykim me të cilin i akuzuari 

shpallet fajtor, gjykata mund të vendosë për kërkesën pasurore juridike të të dëmtuarit në tërësi 

ose pjesërisht dhe për pjesën e mbetur e udhëzon në kontest civil. Kur të dhënat e mbledhura në 

procedurë penale nuk paraqesin bazë të sigurt për gjykim të plotë e as të pjesërishëm, gjykata e 

udhëzon të dëmtuarin që kërkesën pasurore juridike mund ta realizojë në kontest civil”, pasi që 

pala e dëmtuar ka kërkuar kompensim të kërkesës pasurore juridike, mirëpo ka pasur ndonjë 

dokument – bazë të sigurte për të vendosur në lidhje me kërkesën pasurore juridike në procedurë 

penale. 

 

Vendimin për taksën e kompensimit të viktimave të krimit gjykata e ka marrë në bazë të nenit 6 

paragrafi 1 pika 1.5 dhe nenin 39 par 3 pika 3.1 të Ligjit Nr. 05/L-36 për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par 2 nën 

par 2.6 të KPPK-së. 

Andaj, gjykata duke u bazuar në arsyet e lartcekura ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr.36/2023, datë 06.03.2023 

 

Procesmbajtësja                                                                                                          GJYQTARI  

Bahrije Smakolli                                                                                                   Agron Maxhuni 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit 

në Kosovë, në afat prej tridhjetë (30) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të aktgjykimit. Ankesa 

dorëzohet përmes kësaj Gjykate,  në kopje të mjaftueshme për palët dhe për gjykatën. 

 

 

 


