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Numri i lëndës: 2022:187365 

Datë: 20.10.2022 

Numri i dokumentit:     03551461 

 

P.nr.1019/2022 

   

                                                     NË EMËR TË POPULLIT  

  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Nacis Sarani, 

procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të akuzuarit K.H., për shkak të veprës penale lëndimi i 

lehtë trupor nga neni 185 par. 3 lidhur me par.1 nënpar.3.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore në Prizren PP/II.nr.1761-4/22 të datës 30.09.2022, pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar në praninë e Prokurorit të Shtetit në Prizren, Atnor Skoro dhe të akuzuarit, 

më datën 10.10.2022 publikisht mori dhe shpalli  këtë:  

 

A K T G J Y K I M  

 

Të akuzuarit: 

 

K.H.,, nga i ati .........dhe nëna ........., e lindur ........., i lindur më datë .........në Prizren, ku 

edhe tani jeton, rruga “.........” nr........, ka të kryer shkollën e lartë, pensioner, i martuar, baba i 

katër fëmijëve, gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

  

 

Ë SH T Ë    FA J T O R  

  

Sepse më datën 12.09.2022 rreth orës 13:30 min, në Prizren, në rrugën “.........”  nr. ...., 

në  shtëpinë e tyre te përbashkët, me dashje, i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në 

dëmtimin e përkohshëm të shëndetit, të dëmtuarës- viktimës së ndjeshme (rejës së tij) L.H.,, në 

atë mënyrë që në momentin kur vjehrri kërkon nga mbesa e tij për t’i pastruar disa karrige, nusja 

i përgjigjet me fjalët “ është duke ngrënë bukë dhe është e sëmurë”, i njëjti si shenjë revolte, 

fillimisht fillon konfliktin verbal me nusen e pastaj e kap për fyti duke ia shqyer këmishën dhe e 

godet me grushte ne fytyrë dhe në kokë, më pas ndërhynë vajza dhe djali për t’i ndarë, me ç’rast 

me këto veprime të dëmtuarës  i ka  shkaktuar dëmtime te lehta trupore, përkatësisht: ndrydhje 

të indeve të buta në regjionin e anës së majtë të buzës së sipërme të gojës dhe të regjionit të dorës 

së majtë dëmtime këto të konstatuara në Akt-ekspertimin mjeko-ligjor, të përpiluar nga eksperti 

mjeko-ligjor, Dr. V.H:, me nr. ref. 03/2022, të datës 19.09.2022.   

 

- Kësodore ka kryer veprën penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 185, par. 3 lidhur 

me par. 1 pika 3.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.  
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Andaj gjykata në kuptim të nenit 7, 17, 38, 39 par.1, nënpar.1.2, 46 par.1, nënpar.1.1, 47, 

48, 49, 69, 70 dhe 185 par.3 lidhur me par.1, nënpar.3.1, të akuzuarit i shqipton: 

 
 

DËNIM ME KUSHT 

 

Ashtu qe i vërteton dënimin me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve i cili dënim 

nuk do te ekzekutohet ne afatin e verifikimit prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale.  

Në rast të revokimit të dënimit me kusht, të akuzuarit do t’i llogaritet në dënimin me burg 

koha të cilën e ka kaluar në paraburgim prej datës 12.09.2022 deri më datën 10.10.2022.  

 

Obligohet i akuzuari qe t’i paguajë shpenzimet në emër të paushallit gjyqësor shumën 

prej 20,00 Euro, në emër të ekspertizës mjeko-ligjore shumën prej 20,00 euro dhe në emër të 

mbrojtjes të viktimave shumën prej 30,00 euro, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë 

të këtij aktgjykimi nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

 

    A  r  s  y  e  t  i  m 
 

 Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën Prizren 

PP/II.nr.1761-4/22 të datës 30.09.2022,  kundër të akuzuarit K.H., për shkak të veprës penale 

lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.3 lidhur me par.1 pika 3.1 të KPRK-së. 

 

Prokurori i shtetit Atnor Skoro, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: qëndroj në tërësi 

pranë aktakuzë PP/II.nr.1761-4/22 të datës 30.09.2022, kundër të akuzuarit K.H.,, nga Prizreni, 

për shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.3 lidhur me par.1 pika 3.1 të 

KPRK-ës, ngase nga ana e gjykatës i akuzuari është njoftuar për natyrën dhe pasojat e pranimit 

të fajit i cili pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është bërë pas konsultimit me mbrojtësin e 

tij, dhe se i akuzuari në mënyrë vullnetar e ka pranuar fajësinë si dhe paraprakisht në tërësi ka 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, i cili pranimi i fajësisë është bërë në pajtim të 

nenit 248 të KPP-ës, me vullnet të tij të plotë dhe i propozoj gjykatës që të akuzuarin ta shpall 

fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit, duke u bazuar në dispozitat e KP, meqenëse këtu i akuzuari në 

shqyrtimin fillestar në mënyrë vullnetare e pranoi fajësinë për veprën penale si në aktakuzë, i 

propozoj gjykatës që ti merr parasysh të gjitha rrethana cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit, e si rrethanë lehtësuese ti merr parasysh pranimi i fajësisë nga i akuzuari në mënyrë 

vullnetare për veprën penale e cila i vihet në barë. 

 

E dëmtuara L.H.,, në fjalën e saj përfundimtare deklaron: unë si palë e dëmtuar e 

pëprkrahi dhe e mbështes fjalën përfundimtare të prokurorit të shtetit, si palë e dëmtuar nuk 

parashtroj kërkesë pasuroro juridike, unë që nga data 12.09.2022, kur edhe është shkaktuar vepra 

penale nga ana e këtu të akuzuarit, për ndryshe vjehrrit tim, e kam shkëputur bashkësinë jashtë 

martesore, me ish bashkëshortin tim, M.H., , i biri i këtu të akuzuarit K.H.,, dhe me pesë fëmijët 

e mi dhe ate të moshave të vajzës ......... 19 vjeçare , ...... 17 vjeçare,  ....... 15 vjeçare, ..... 11 

vjeçar, dhe ....... 8 vjeçar, me të cilët unë me të njëjtit kemi marr një banesë me qira, dhe burim i 

ekzistencës së familjes tonë janë të ardhurat e dy vajzave të para të cilat edhe kanë krijuar 

marrëdhënie të punës, nga të cilat të ardhura edhe e sigurojmë ekzistencës e familjes tonë,  
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 Fëmijët kanë biseduar me ish bashkëshortin tim, dhe i njëjti është i njoftuar paraprakisht 

që ne e kemi braktisur paraprakisht bashkësinë jashtë martesore në shtëpinë e këtu vjehrrit tim 

K.H.,, andaj i njëjti pasi që është njoftuar për këtë, ka këshilluar që mund të kthehemi të jetojmë 

në këtë shtëpi, por unë pas këtij veprimi të vjehrrit tim për momentin nuk e kam ndërmend me 

fëmijët e mi të kthehemi në atë shtëpi.  

 

 Mbrojtësi i të akuzuarit K.H.,, avokat H.S., në fjalën e tij përfundimtare deklaron: 

konsideroj se rast gjendjes faktike nuk kemi çka të elaboron, drejtohem gjykatës gjykues sipas 

nenit 69 dhe 70 ndaj të akuzuarit ti shqiptohet dënimi më i butë e veçanërisht ai me gjobë i 

përcaktuar me dispozitën ligjore, duke pasur parasysh se e dëmtuara nuk e kërkon ndjekjen 

penale, e njëjta nuk ka parashtruar kërkesë pronësoro juridike, po ashtu pranimin e fajësisë në 

mënyrë vullnetare nga ana e mbrojtësit tim, dhe ate që nga faza e procedurës parapenale, e deri 

më sot, shprehjen e keq ardhjen për veprimin e kryer, pendimin  e tij të thellë, shprehjen e keq 

ardhjes për veprën e kryer, të gjitha këto rrethana konsideroj dhe i propozoj gjykatës që ti merr 

si rrethana lehtësuese me rastin e marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit.  

 

 Po ashtu i propozoj gjykatës që duke pasur parasysh që i mbrojturi im gjendet nën masën 

e paraburgimit, kërkojmë nga gjykata dhe i propozojmë që nga dita e sotme të njëjtit ti ndërpritet 

masa e paraburgimit.  

 

I akuzuari K.H.,, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: në tërësi e përkrah dhe e mbështes 

fjalën përfundimtare të mbrojtësit tim avokat H.S., i kërkoj falje publike sot para gjykatës këtu 

të dëmtuarës L.H.,, nga e cila kërkoj të më pranoj këtë kërkim falje, po ashtu jam i pajtimit që e 

njëjta me fëmijët e saj të kthehen në shtëpinë tonë familjare, me mbesat dhe nipat, jam i gatshëm 

në çdo mënyrë të siguroj të njëjtave edhe hyrje të posaçme, dhomë të posaçme, mos të 

kontaktojnë fare me mua si vjehrri i tyre dhe gjysh i nipave dhe mbesave e as me bashkëshorten 

time vjehrrën dhe gjyshen e tyre.  

 

Unë deklaroj që mbesat dhe nipat janë rritur në shtëpinë tonë të përbashkët të njëjtit i 

kam edukuar si gjyshe i tyre, fëmijët e djalit tim, andaj më merr madhi që të njëjtit ti kem pranë 

vetës përsëri.  

 

Andaj i propozoj gjykatës që të gjitha të cekurat më lart gjykata ti ketë parasysh me rastin 

e marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit.  

       

Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

Më datën 12.09.2022 rreth orës 13:30 min, në Prizren, në rrugën “.........”  nr. ......, në  

shtëpinë e tyre te përbashkët, me dashje, i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në 

dëmtimin e përkohshëm të shëndetit, të dëmtuarës- viktimës së ndjeshme (rejës së tij) L.H.,, në 

atë mënyrë që në momentin kur vjehrri kërkon nga mbesa e tij për t’i pastruar disa karrige, nusja 

i përgjigjet me fjalët “ është duke ngrënë bukë dhe është e sëmurë”, i njëjti si shenjë revolte, 

fillimisht fillon konfliktin verbal me nusen e pastaj e kap për fyti duke ia shqyer këmishën dhe e 

godet me grushte ne fytyrë dhe në kokë, më pas ndërhynë vajza dhe djali për t’i ndarë, me ç’rast 

me këto veprime të dëmtuarës  i ka  shkaktuar dëmtime te lehta trupore, përkatësisht: ndrydhje 

të indeve të buta në regjionin e anës së majtë të buzës së sipërme të gojës dhe të regjionit të dorës 

së majtë dëmtime këto të konstatuara në Akt-ekspertimin mjeko-ligjor, të përpiluar nga eksperti 

mjeko-ligjor, Dr. V.H., , me nr. ref. 03/2022, të datës 19.09.2022.   

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë për veprat penale, për 
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shkak së cilës gjykata fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare gjykata nuk gjeti se 

ekziston ndonjë provë e pa pranueshme, gjithashtu gjykata në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari ka 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit për veprën penale e cila i vihet në barrë e që 

pranimi i fajit është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzim dhe mbështetet në fakte dhe 

prova materiale të cilat janë paraqitur në aktakuzë për të cilat i akuzuari ka qenë i njoftuar me të 

gjitha provat materiale. Gjykata ka ardhur në përfundim, se pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit  është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP dhe faktet që përmban aktakuza, në veprimet 

e të akuzuarit  formohen të gjitha elementet e veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 

par. 3 lidhur me par. 1 pika 3.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, për këtë gjykata të 

akuzuarin e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënimin me kusht paraprakisht duke e vërtetuar 

përgjegjësinë e tyre penalo juridike. 

 

 Me rastin e marrjes të vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve gjykata vlerësoj të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69 të KP të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 

lartësisë së dënimit, duke mos gjetur rrethana rënduese, e që si rrethanë lehtësuese është marrë 

pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit, sjellja korrekte e tij pas kryerjes së veprës penale, është 

person familjar, pendimi i thellë i tij, në kuptim të dispozitave të nenit 70 gjykata vlerësoi 

rrethanat personale dhe karakterin e të akuzuarit, moshën e të akuzuarit, bashkëpunimin e 

përgjithshëm të akuzuarit me gjykatën, pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, shprehjen e 

keqardhjes të akuzuarit për veprën penale të shkaktuar, si dhe sjelljen korrekte të tij gjatë 

shqyrtimit si dhe pas veprës penale të shkaktuar, andaj gjykata i shqiptoi dënimin me kusht për 

veprën penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 185, par. 3 lidhur me par. 1 pika 3.1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës, duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë 

së tij dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen të jetë më i kujdesshëm 

dhe do të përmbahet nga veprimet e tilla.  

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi 

në kuptim te nenit 450 dhe 451 të KPP.  

 

Vendimi për programin e kompensimit të viktimave të krimit u mor në kuptim të nenit 

39 par.3 pika 1 të ligjit me nr.05/L-036. 

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

     GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.1446/2021 më datë 10.10.2022 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari,  

Nacis Sarani                                                                                                            Luan Berisha 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtit, gjykatës së apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate. 

 


