
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

P.nr.808/19 

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 L. K. nga fshati V. Komuna e Vushtrrisë, 

për shkak të veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 pika 1.4 të KPRK-së, duke 

vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë - Departamentit të Përgjithshëm 

PP.II.nr.1821/19 (2019:0036392) e datës 03.10.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor të datës 

25.02.2020, në praninë e Prokurores së Shtetit Danjella Batkoviq, të pandehurit L. K., mbrojtësit 

av.Ruzhdi Maloku dhe të dëmtuarve B. H. dhe E. H., pas shpalljes së aktgjykimit me datë 

25.02.2020, me datë 03.03.2020, përpiloi këtë: 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

I PANDEHURI: L. K nga i ati L., e ëma H., i lindur më datë ..., në fshatin V. Komuna e 

Vushtrrisë, ku edhe tani jeton me numër personal ... i pa punë, student në Fakultetin e Xehetarisë 

në Mitrovicë, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

                                                           ËSHTË FAJTOR 

SEPSE: Me datën 05.07.2017 rreth orës 14:50 ne fshatin B., Komuna e Vushtrrisë, i ka shkaktuar 

lëndime të lehta trupore të dëmtuarve- B. dhe E. H., në atë mënyrë që së bashku me të miturin Q. 

dhe K. K., ndaj te cilëve procedura është e ndarë, duke kaluar pranë shtëpisë te dëmtuarve, gjate 

kthimit prej peshkimit, pa asnjë arsye sulmoi te dëmtuarin B.H., vetëm pse i dëmtuari e pyeti kush 

është dhe çka kërkon pranë shtëpisë se tij, ashtu qe e goditi me grushte, me parë në fytyrë pastaj 

edhe në këmbë dhe ne trup, me ç rast iu bashkëngjiten edhe vëllezërit të miturit Q. dhe K, të cilët 

atëherë ishin fshehur në shkurre, kur babai i dëmtuarit i dëmtuari E. H. u afrua me ndihmua të 

dëmtuarit B.t e goditën edhe atë, me ç ‘rast i shkaktuan lëndime të lehta trupore dhe atë të dëmtuarit 

B. H. ne formën e ndrydhjeve  të indeve të buta të ballit dhe buzës se poshtme, gërvishtje të lëkurës 

në fytyrë dhe në stomak-bark, ndërsa të dëmtuarin E.H. në formën e ndrydhjeve të indeve të buta 

ne para krahun e djathtë, dhe këmbës së djathtë, të cilat paraqesin pengesë të përhershme në 

shëndet.   

- Me këtë ka kryer veprën penale – Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 pika 1.4 

të KPRK-së, 

 

Prandaj, gjykata në bazë të nenit 4, 7, 17, 21, 41, 43, 46, 73, 74 dhe nenit 188 par.1 pika 1.4 të 

KPRK, dhe nenit  365, 450, 463 të KPPK-së, e 
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GJ Y K ON 

Me DËNIM ME GJOBË në shumë prej treqind euro (300 €), të cilin do ta paguaj brenda afatit 

prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në rast se i pandehuri refuzon të 

paguaj këtë dënim me gjobë, atëherë ky dënim me gjobë do të shndërrohet në dënim me burg, duke 

i caktuar për çdo njëzet euro (20 €) të dënimit me gjobë, nga një (1) ditë burgim. 

 

UDHËZOHEN palët e dëmtuara B,H.dhe E. H. në kontest të rregullt civil për realizimin e 

kërkesës pasurore-juridike.  

 

DETYROHET i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 30 euro. 

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

prej 30 euro 

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 aktakuzën 

PP.II.nr.1821/19 (2019:0036392) e datës 03.10.2019, kundër të pandehurit L. K. nga fshati V. 

Komuna e Vushtrrisë, për shkak të veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 pika 

1.4 të KPRK-së. 

Gjykata duke vendosur lidhur me kërkesën e prokurorisë në pajtim me nenin 495 të KPPK-së me 

datë 23.01.2020 ndaj të pandehurit ka shqiptuar urdhërin ndëshkimor të cilin e ka kundërshtuar i 

pandehuri brenda afatit ligjor më datë 30.01.2020. Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit 

gjyqësor më datë 25.02.2020, në të cilën seancë i pandehuri lidhur me fajësinë ka deklaruar se, e 

pranon fajësinë për veprën e kryer, se është penduar për kryerjen e kësaj vepre si dhe i ka premtuar 

gjykatës që në të ardhmen nuk do të kryej vepra penale të kësaj apo natyrës tjetër. 

Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 

Prokurorja e shtetit lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se janë plotësuar kushtet ligjore për pranimin e fajësisë pasi që pranimi 

i fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa imponime, e njëjta ka deklaruar se gjatë shqyrtimit 

gjyqësor është provuar se i pandehuri e ka kryer veprën penale, pranim ky i mbështetur edhe në 

provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës si raporti për lëndimet e marra, gjetjet dhe mendimi i 

ekspertit të mjekësisë ligjore, gjykatës i propozoj që pranimin e fajësisë t’a merr si rrethanë 

lehtësuese, të pandehurin t’a shpall fajtor dhe t’a dënoj sipas ligjit. 

I dëmtuari Bashkim Hajdari lidhur me pranimin e fajësisë dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar 

se e pranon pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, gjithashtu i njëjti ka kërkuar kompensimin 

e dëmit material dhe jo material lidhur me këtë çështje penale. 



I dëmtuari E. H. lidhur me pranimin e fajësisë dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se, e pranon 

pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, gjithashtu i njëjti ka kërkuar kompensimin e dëmit 

material dhe jo material lidhur me këtë çështje penale. 

Avokati mbrojtës lidhur me pranimin e fajësisë dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se i 

pandehuri në mënyrë vullnetare dhe pa imponime ka bërë pranimin e fajësisë për veprën penale 

me të cilën ngarkohet, për të cilën vepër është penduar dhe i premton gjykatës që në të ardhmen 

nuk do të bie në kundërshtim me ligjin, i njëjti i propozoj gjykatës që me rastin e shqiptimit të 

dënimit ti merr parasysh rrethanat lehtësuese të cilat ekzistojnë tek i pandehuri dhe atë pranimi i 

fajësisë, mosha e re dhe faktin që i pandehuri më parë nuk ka qenë i gjykuar për vepra penale. 

I pandehuri në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbështet në tërësi fjalën e avokatit mbrojtës. 

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

ishte në pajtim me nenin 248 të KPPK-së pasi që, i pandehuri e kupton natyrën dhe pasojat e 

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

mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, 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.  

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

mbështesin aktakuzën dhe atë në: Raportin fillestar të incidentit të datës ..., Raportin e oficerit të 

datës 05.07.2017, Raportet mjekësore për të dëmtuarit B. dhe E.H. nga Qendra Kryesore e 

Mjekësisë Familjare në Vushtrri të datës 05.07.2017, Ekspertimi mjeko-ligjor i datës 15.08.2019, 

informacionet e personit lidhur me të kaluarën kriminale, të gjitha këto vërtetojnë në mënyrë 

bindëse për gjykatën elementet inkriminuese të veprës penale, e ku krijohet edhe figura në tërësi e 

veprës penale që e ka kryer i pandehuri. Andaj mbi këtë bazë gjykata ka vlerësuar këto prova dhe 

deklarimin mbi pranimin e fajësisë e ka vlerësuar dhe pranuar. 

Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh se kjo vepër penale është e 

sanksionuar me dënim me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit, gjykata duke vlerësuar rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese, ku si rrethanë rënduese kjo gjykatë ka gjetur shkallën e përgjegjësisë 

penale, rrezikimin e vlerës së mbrojtur dhe dëmin e shkaktuar palëve të dëmtuara, faktin se i 

pandehuri deri në seancën e shqyrtimit gjyqësor nuk është pajtuar dhe nuk u ka kërkuar falje të 

dëmtuarve, ndërsa si rrethanë lehtësuese gjykata ka gjetur se i pandehuri e ka pranuar fajësinë, 

është penduar për kryerjen e veprës penale, nuk ka qenë më parë i dënuar dhe i ka premtuar 

gjykatës që në të ardhmen nuk do të kryej vepra penale. 

Gjykata duke vlerësuar të gjitha këto rrethana ka gjetur se, edhe me këtë dënim të shqiptuar ndaj 

të pandehurit do të arrihet qëllimi i dënimit, që të parandalojë kryerësin nga kryerja e veprave tjera 

penale në të ardhmen, që i pandehuri në të ardhmen të ketë kujdes të shtuar, që të mos bie në 

kundërshtim me ligjin, dhe t’i parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale. 



Pasi që të dhënat e mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin bazë të sigurt për të vendosur 

lidhur me kërkesën pasurorë juridike, gjykata në pajtim me nenin 463 par.2 të KPPK-së, të  

dëmtuarit i udhëzon në kontest civil. 

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 lartshënuara ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr.808/19, datë 03.03.2020 

 

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 pesëmbëdhjete (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të 

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

gjykatën. 


