
P.nr.751/16 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, me gjyqtaren 

Violeta Husaj-Rugova me pjesëmarrjen e praktikantes gjyqësore Selvije Morina si 

procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të akuzuarës H B nga fsh.L K-Pejë, për shkak të 

veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 1 lidhur me nen paragrafin 1.4 të 

KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë-Departamenti 

për krime të përgjithshme, PP/II.nr.1195/16 të dt. 30.08.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit 

fillestar, në prezencë të Prokurorit të shtetit Sanije Gashi Seferi, të akuzuarës H B, dhe të 

dëmtuarës S B, me dt. 19.07.2017, mori dhe  e përpiloi këtë:   

A K T G J Y K I M  

E akuzuara 

H B, e lindur me dt. ....., ne fshatin I, K Deçan, me banim ne fshatin L K-Pejë, e bija e I dhe 

nenës A, e gjinisë M,....... ka të kryer shkollën ....., me profesion ...., e gjendjes se .... 

ekonomike, poseduese e nr. tel. ....., e identifikuar me nr. personal të letërnjoftimit ....., e 

nacionalitetit Shqiptare, shtetase e R. Kosovës, gjendet ne liri. 

 

ËSHTË  FAJTORE 

Për shkak se: 

Me dt.13.05.2016, rreth orës 08:30 minuta, ne fsh. L K-Pejë, pikërisht në shtëpinë e sajë, i 

shkakton lëndime të lehta trupore (në trup, në qafë, hematomë ne te dy krahët, dërrmishje 
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ne te dy parakrahët) të dëmtuarës S B, në atë mënyrë që, pas një zënke verbale qe e kishin 

pasur ne mes vete, e pandehura e grushton me boksa ne trup te dëmtuarën pastaj ndahen pa 

ndërhy askush dhe i shkakton lëndime trupore te dëmtuarës.  

-Me çka ka kryer vepër penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 lidhur me nen 

paragrafin 1.4  të KPRK-së,  

 

Andaj gjykata duke u bazuar në nenin 7, 41,42, 50,51,52,73, të KPRK-së, nenit 188 par.1 

lidhur me nen paragrafin 1.4  të KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPRK-së, të akuzuarës i 

shqipton:  

 

VËREJTJE GJYQËSORE 

Të akuzuares i bëhet me dije se nëse përsërit veprën penale të tillë, do të shqiptohet sanksion 

me i rëndë. 

E akuzuara obligohet ne emër te shpenzimeve gjyqësore gjykatës të ja paguaj shumën prej 20 

euro, dhe në emër të paushallit gjyqësorë gjykatës te ja paguaj shumen prej 15 euro, ne afat 

prej 15 ditësh pasi qe aktgjykimi te merre formën e prere. 

A r s y e t i m  

Prokuroria Themelore në Pejë-Departamenti i Përgjithshëm, ka ngrit aktakuzë    

PP/II.nr.1195/16 të dt. 30.08.2016, kundër të akuzuarës H B për shkak të veprës penale , 

lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 lidhur me  par.1 pika 1.1 të KPRK-së.  

Prokurorja para se të lexon aktakuzën ka deklaruar se kualifikimi i veprës penale duhet të jet  

188 par.1 lidhur me nen paragrafin 1.4 të KPRK-së. 

Pas leximit të aktakuzës nga ana e Prokurorit të shtetit në seancën e shqyrtimit fillestar të 

mbajtur me datë 13.07.2017,  gjykata është bindur se i akuzuara e ka kuptuar aktakuzën dhe 

të akuzuarës i ka dhënë mundësinë që të deklarohet për pranimin ose mos pranimin e 

fajësisë. 

Në këtë rast gjykata ka udhëzuar të akuzuarën për rendësin dhe pasojat e pranimit të fajësisë 

dhe e akuzuara H B  ka deklaruar se i ka kuptuar pasojat dhe përparësitë e pranimit të fajësisë 

dhe deklaron se e pranon fajësinë për vepren penale e cila i vihen në barrë. 

 

Prokurori ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajësisë pasi që i njëjti është i vullnetshëm 

dhe është në përputhje me provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës. 

 



Në vijim gjykata duke shqyrtuar fajësinë nga ana e të akuzuarit vlerësoi se pranimi i fajësisë 

paraqet shprehje të lirë të vullnetit të akuzuarës pasi që e njëjta i ka kuptuar pasojat dhe 

përparësitë e pranimit të fajësisë dhe se pranimi i fajësisë ka mbështetje në provat të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës. 

Duke pasur parasysh të lartcekurat gjykata e ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarës dhe ka vërtetuar se nuk ekziston ndonjë rrethanë për hudhje të aktakuzës konform 

nenit 253 të KPPRK-së, se janë plotësuar kushtet nga neni 248 të KPPRK-së, atëherë në këtë  

çështje nuk është zbatuar procedura e provave.  

 

Gjykata duke u gjendur para këtyre fakteve siç janë pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarës, 

si dhe duke u bazuar në provat që gjenden në shkresat e lëndës siç  janë: raporti i policit I. B. 

të dt.18.05.2016, deklarata e të dëmtuarës S B e dhënë pran stacionit policor në Pejë, me 

dt.13.05.2016, deklarata e të pandehurës H B e dhënë pran stacionit policor në Pejë, me 

dt.13.05.2016, raporti mjekësor në emër të S B lëshuar nga Spitali regjional Pejë-Emergjenca 

me nr.7839, akt ekspertimi mjeko-ligjor në bazë të dokumenteve të çështjes me 

dt.09.08.2016, si dhe fotografit e të dëmtuarës, gjykata erdhi në përfundim se në veprimet e 

të akuzuarës janë përmbush elementet e veprës penale e cila i vihet në barrë. 

Gjykata nuk ka gjetur se ekzistojnë rrethana për përjashtimin e përgjegjësisë penale të 

akuzuarit, andaj i akuzuari është penalisht përgjegjës. 

Duke vendosur  lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata i ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat e parapara me nenin 73 par.1 të KPRK-së, si rrethana lehtësuese gjykata mori 

pranimin e fajësisë si dhe sjelljen korrekte para gjykate. Nga rrethanat rënduese gjykata nuk 

gjeti asgjë. 

Duke u gjendur para këtyre rrethanave lehtësuese të cekura si me larte, në mungesë të 

rrethanave rënduese, gjykata   të akuzuarit i shqiptoi vërejte gjyqësore më që për veprën 

penale që të pandehurit i vihet në barrë parashihet dënim me burgim deri në një vit ose 

dënim me gjobë çka do te thotë se janë plotësuar kushtet ligjore te parapara me nenin 85 dhe 

86 për shqiptimin e vërejtjes gjyqësore. Gjykata konsideron se në rastin konkret vërejtja 

gjyqësore  është e mjaftueshme për të arritur qëllimin e dënimit. Njëkohësisht njoftohet i 

akuzuari që të përmbahet nga kryerja e veprave penale, sepse në rast  se në të ardhmen do të 

kryej vepra të tilla  gjykata do ti shqipton sanksion më të rëndë. 

Gjykata duke u gjendur para këtyre rrethanave të akuzuarin e gjykoi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi duke konsideruar se ky dënim është në përputhje me shkallën e përgjegjësisë 

penale të tij dhe me intensitetin e rrezikimit të vlerave të mbrojtura të shoqërisë siç është 



bindur se vendimi mbi dënimin do të shërbej për arritjen e qëllimit të dënimit e që është 

pengimi i të akuzuarit në kryerjen e veprave penale në të ardhmen si dhe në preventivën 

tjetër për personat tjerë që të përmbahen nga kryerja e veprave penale konform nenit 41 të 

KPK-së. 

Gjykata konform, nenit 450 te KPPRK-se të akuzuarën e obligoj në paguarjen e shpenzimeve 

të procedurës penale.  

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi konform nenit 365 të KPPK-

së. 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM P.nr.751/16 

dt.19.07.2017 

Praktikantja gjyqësore                                                                        GJ Y Q T A R J A   

Selvije Morina                                                               Violeta Husaj – Rugova 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar 

ankesa në afat prej 15 ditësh, nga dita  

e marrjes, Gjykatës së Apelit në Prishtinë,  

e nëpërmjet të kësaj gjykate. 


