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                             P.nr.392/2017 
 
                                                   NË EMËR TË POPULLIT 
 
GJYKATA THEMELORE GJILAN-DEGA NЁ VITI,Departamenti përgjithshëm penal, 
duke vendosur sipas gjyqtarit  Skender  Shefkiu  me zyrtaren ligjore  Lumturije 
Fetahu në çështjen penale të pandehurit   xxxx nga   Vitia  rruga ,, xxxx ‘’ i akuzuar 
për shkak të veprës penale Lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1 nën 
paragrafi 1.4 të KPRK-së, e sipas aktakuzës se PTHSH nga Gjilani, PP.II.nr.xxx dates 
xxx  pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar të dates 10.01.2019 mori dhe  shpalli  këtë. 
 

A K T GJ Y K I M 
 
I pandehuri xxxxxx  nga babai  xxxx dhe nënës Sxxx , e vajzeris, xxxx ,   i lindur me 
dt. xxxxx në  xxx  tani me vendbanim nëxxx rr ‘ xxx , i,  ka të kryer shkollen e  xxxx,i 
martuar,  prind xxxx  femijëve, i  pa pune , me gjendje të mesme ekonomike,  
shqiptar,  Shtetas i Republikes së Kosoves 
  

ËSHTË  FAJTORË 
SEPSE 

 
Me datën  xxxx, rreth orës xxxx minuta, në xxxx në rrugën “ xxxxx ” në Mobil Shop ,, 
xxxx’’, për shkak të një zënke të momentit rreth shitblerjes së një telefoni , e ka 
lënduar lehtë të dëmtuarin xxx Sxxxx nga fsh.xxxx i komunës së xxxx, në atë 
mënyrë që e mere një plastikë  të forte që ishte  në tavolinën e punës së të 
dëmtuarit dhe të njëjtën e godetë në kokë  të njëjtin , me ç’rastë të njëjtit i 
shkakton lëndime të lehta trupore në formë  të ndrydhjeve të indeve të buta të 
kokës, me pasoja të përkohshme për shëndetin. 
 
-Me çka ka kryer  veprën penale, lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 
1, nën nënparagrafin 1.4  të KPRK-së. 
  
-Andaj Gjykata në bazë të nenit  7,17, 21, 41, 51, 73, 74, e 75  të KPRK-së, dhe neni 
360, 361, 365 të KPPRK-së,  

E   GJ Y K O N 
 
Me dënim burgu në kohëzgjatje prej 90 ditesh. 
 
Dënimi i shqiptuar nuk do të ekzekutohet me KUSHT që brenda 1 Viti,  mos të 
kryej vepër tjetër penale (koha e verifikimit).  
 
Konform nenit 39 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 të ligjit për Kompensimin e 
Viktimave të krimit të akuzuarit i shqiptohet taksa në shumë prej  30€. 
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I dëmtuari  xxx nga fsh.xxxx K.Viti  për realizimin e kërkesës pasurore juridike 
udhëzohen në kontest civil.  
 
Obligohet i akuzuari ti paguaj  Gjykatës shpenzimet e procedures penale në shumë 
prej 20 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pasi Aktgjykimi të merr formën e 
prerë.  

Arsyetim 
 
PTHSH nga  Gjilani me aktakuzen PP.II.nr.xxxx  të datës xxxx  e ka xxxx xxxx nga   
xxxx  rruga ,, xxxxx ‘’ për shkak të veprës penale Lëndimi i lehtë trupor nga neni 
188 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4  të KPRK-së. 
 
PSh-re nga Gjilani,  Huma Jetishi në fjalën përfundimtare ka deklaruar: Mbetet 
në terësi pran aktakuzës se paraqitur dhe propozimeve qe e njëjta i përmban pasi 
qe gjendja faktike në ketë qështje penalo juridike u vërtetua edhe me pranimin e 
të akuzuarit, pranim ky që është në përputhshmeri të plot edhe me provat tjera te 
cilat janë propozuar për tu shtjelluar si prova për ta vërtetuar të drejtën ne 
mënyrë te plot gjendjen faktike. Me rastin e matjes se shqiptimin te dënimit i 
propozoj gjykatës qe  ti merren parasysh te gjitha rrethanat si ato rënduese po 
ashtu edhe ato lehtësuese , si rrethana renduese gjykatës i propozojë të merr  
lëndimet e shkaktuar te dëmtuarit . 
 
I pandehuri xxxxx  në fjalën përfundimtare ka deklaron-  kërkon nga gjykata 
që ti shqiptonj një dënim sa me të but , është hera e par që ka ren ne kundërshtim 
me ligjin, ditën kritike krejtë rastësisht kishte ndodhur ky rast, është penduar për 
rastin , i ka kërkuar falje të dëmtuarit dhe premton që në të ardhmen nuk do të 
krye vepra te tilla e as te tjera penale , ne atë kohë ka qen n gjendje jo te mir 
shëndetësore ka qen në depresion  ku mud te ja argumenton gjykatës me 
dokumenta mjekësore e me von e ka kuptuar gjendjen  e tijë për at edhe është në 
trajtim mjekësor . 
   
Gjykata pas vlersimit të provave që gjinden në shkresat e lendës e pasi që i 
pandehuri ka pranuar në tërsi veprën penale, pranimin e fajsisë  e  cila është bërë 
në përputhje me dispozitat e nenit 246 te KPPRK-ës, që i vihet në barrë Gjykata u 
përqendrua në vendosjen vetëm përkitazi mbi matjen dhe lartësin e denimit 
konform nenit 74 i KPRK-es, dhe nenit 75 te KPK-es, kështu me rastin e caktimit të 
lartesisë së denimit Gjykata pati parasysh rrethanat lehtësuse dhe ato rënduse, të 
cilat ndikojnë në zbutjen apo ashpërsimin e denimit. 
 
Si rrethanë lehtësuese pranimin e fajsisë, pendimin dhe premtimin se në të 
ardhmen nuk do të kryej vepra të këtij lloji e as të tjera penale,   prind xxxx 
fëmijëve ,  gjendja e tij shëndetësore. Si rrethanë rënduese shkalla e rrezikshmëris 
shoqërore si dhe lëndimet e shkaktuara të dëmtuarit.  
 
Bindja e Gjykatës se denimi  i shqiptuar është i ligjshëm, është  në propocion me 
veprën penale përgjegjësinë penale të të akuzuarit dhe se me denimin e tillë të 
shqiptuar do të arrihet qellimi nga neni 41 i KPRK-së. 
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Vendimi mbi paushallin gjyqësor është bazuar konform nenit 450 të KPPRK-ës, 
ndërsa vendimi mbi kërkesën pasurore juridike konform nenit 463 të KPRK-së.së 
 
           Nga të cekurat më lart u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 
 
 
                       GJYKATA THEMELORE  GJILAN- DEGA NË VITI 
                                                        P.nr.392/2017  
                                                      Me dt.10.01.2019 
 
 
Zyrtarja ligjore                                                                                 Gj y q t a r i 
Lumturije Fetahu                  Skender Shefkiu 
 
 
KËSHILLA JURIDIKE: kundër  këtij  Aktgjykimi  mund  të  paraqitet ankesë në afat 
prej 15 ditësh, pas pranimit të Aktgjykimit, Gjykatës së Apelit Prishtinë, nëpërmes 
kësaj Gjykate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 


