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Numri i lëndës: 2020:083850 

Datë: 18.08.2020 

Numri i dokumentit:     01066890 

                                                                                                            P.nr.638/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM - 

DIVIZIONI PENAL, gjyqtarja Arjeta Gashi, në çështjen penale kundër të akuzuarit  F.S.1 

nga Prizreni,  për shkak te veprës penale , lëndim i lehet trupor nga neni 185 par.  3 pika 3.1 

lidhur me parag. 1 pika 1.4 të KPRK-së dhe të akuzuarit  F.S.2 për shkak te veprës penale, 

sulm nga neni 184 par.  3 pika 3.1 lidhur me parag. 1 të KPRK-së, duke vendosur sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm nën numrin 

PP/II.nr.81-2/20 të datës 22.01.2020, në shqyrtimin fillestar e mbajtur në praninë e prokurorit 

të shtetit Musli Gashi, mbrojtëseve te të akuzuarve av. J.R dhe av. L.S dhe te akuzuarve F.S.1 

dhe F.S.2 , me datë 13.08.2020 publikisht mori dhe shpalli, ndërsa me datë 17.08.2020 përpiloi 

këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

Te akuzuarit 

 

1.F.S.1,  nga i ati Z. dhe e ëma Z. - e lindur S., i lindur më ... në Prizren, ku edhe jeton 

në rrugën "..." nr. ..., ka të kryer shkollën e mesme, hotelier, i gjendjes së mesme ekonomike, 

shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal të letërnjoftimit ..., të lëshuar nga 

MPB të Kosovës.  

 

 2. F.S.2 , nga i ati Z. dhe e ëma Z. - e lindur S., i lindur më ... në Prizren, ku edhe jeton 

në rrugën "..." nr. ..., ka të kryer shkollën fillore, punëtor, i gjendjes së mesme ekonomike, 

shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal ... të letërnjoftimit të lëshuar nga 

MPB të Kosovës. 

 

  

                                                     JANË FAJTOR 

 

                                                                  

                                                                    

 I akuzuari F.S.1 

 

Me datë 12.07.2020, rreth orës 16:00 min, në Prizren, në rrugën "..." i shkakton lëndime 

trupore dhe përkohësisht ia dëmton shëndetin vëllait të tij F.S.2t, në atë mënyrë që deri sa i 

pandehuri ishte në shtëpi, në dhomën e tij të ndejës kishte lënë 450.00 euro dhe del nga shtëpia, 

me të kthyer ka vërejtur se nga kjo shumë mungonin 50.00 euro, për të cilat para kishte shkuar 
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dhe e ka pyetur vëllain Fatmirin se mos i kishte marrë paratë, në ato momente fillimisht fillon 

konflikti verbal në mes tyre dhe pastaj e godet të njëjtin në organe gjenitale, në pjesën e veshit 

të majtë, në krahun e majtë dhe në pjesën e kokës, me ç ‘rast i shkakton lëndime: plage shqyese 

ndrydhëse në regjionin skrotal ( të testiseve), gërvishtje në regjionin e mbigjurit të majtë, 

regjionin e krahut të majtë dhe regjionin e laprës së veshit të majtë, të përshkruara si në akt 

ekspertimin Mjeko-ligjor të Dr.N.U me nr. Pz..., dt...., të vilat si të tilla kualifikohen dëmtime 

të lehta trupore , me pasoja të përkohshme në shëndet. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale, lëndim i lehtë trupor nga neni 185 

paragr. 3 pika 3.1 lidhur me par 1 pika 1.4, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

I akuzuari F.S.2 

 

Me datë, kohë dhe vend të njëjtë si e pasojë e rrethanave të krijuara si në dispozitivin I 

të këtij Aktvendimi, me dashje përdorë forcën ndaj F.S.1t, në atë mënyrë që momentin kur F.1 

e pyet se mos i ka marrë paratë, menjëherë fillon të bërtas duke e shar dhe ofenduar me fjalët: 

"hajde nanën ta q....n", më pas e grushton në pjesën e fytyrës por nuk i shkakton lëndime të 

dukshme trupore. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale, sulmi nga neni 184 paragr.3, pika 3.1, 

lidhur me par 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Andaj gjykata në kuptim të nenit 4, 6, 7, 17, 40, 46 par. 1 nënpar 1.1, 47, 48, 69, 140 

par.1 të KP-së dhe nenit 365 të KPP-së, të akuzuarve iu shqipton: 

 

Te akuzuarit F.S.1 

 

                                                       DËNIMIN ME KUSHT  
 

Dënimin me  burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, në te cilën dënim do te 

llogaritet edhe koha e kaluar ne paraburgim nga data 14.07.2020 deri me datën 13.08.2020, 

pjesa tjetër e mbetur prej 5 (pesë) muajve, nuk do të ekzekutohet në afatin kohor prej 1 (një) 

viti, nëse i akuzuari nga dita e plotfuqishmëris së këtij aktgjykimi, nuk kryen ndonjë vepër 

tjetër penale, 

 

Te akuzuarit F.S.1 

                                            

                                                       DËNIMIN ME KUSHT  
 

Dënimin me  burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, në te cilën dënim do te 

llogaritet edhe koha e kaluar ne paraburgim nga data 14.07.2020 deri me datën 13.08.2020,  

pjesa tjetër e mbetur prej 5 (pesë) muajve,  nuk do të ekzekutohet në afatin kohor prej 1 (një) 

viti, nëse i akuzuari nga dita e plotfuqishmëris së këtij aktgjykimi, nuk kryen ndonjë vepër 

tjetër penale 

 

Obligohet të akuzuarit secili veç e veç,  të paguajnë shpenzimet e procedurës penale 

dhe at në shumën prej 20 € dhe nga  30 € në emër të taksës për kompensimin e viktimave të 

krimit në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim nën 

kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 
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A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar 

aktakuzë me numër PP/II.nr.1216-12/20 të datës 10.08.2020 kundër të akuzuarve F.S.2 për 

shkak te veprës penale, sulm nga neni 184 par.  3 pika 3.1 lidhur me parag. 1 të KPRK-së, duke 

vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm 

nën numrin PP/II.nr.81-2/20 të datës 22.01.2020. 

 

Gjykata në ketë çështje penale ka caktuar  shqyrtimin fillestar,  në  të cilin shqyrtim u 

lexua aktakuza nga ana e prokurorit të shtetit, i cili i  shpalosi dhe bëri prezantimin e të gjitha 

provave materiale në të cilat mbështetet aktakuza e parashtruar ndaj të akuzuarve.  Gjykata pasi 

që u sigurua se te akuzuarit e kanë kuptuar aktakuzën, ju dha mundësin qe te njëjtët te 

deklarohen rreth fajësisë. 

 

I akuzuari F.S.1 ka pranua fajësinë, duke shtuar , se e ndiej veten fajtor, ajo që ka 

ndodhur ka qenë momentale. Është hera e parë që ka ndodhur në mesin tonë një 

mosmarrëveshje. Qëllimi im ka qenë që valluan tim ta fusë brenda në shtëpi dhe pa dashje e 

kam lënduar dhe se nuk kam menduar asnjëherë që kjo punë do të vije deri këtu. I premtoj 

gjykatës që në të ardhmen do të jem shumë më i kujdesshëm në këtë çështje. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit F.S.1 – av. J.R ka deklaruar: në bazë të konsultës paraprake që 

kam pasur me mbrojturin tim F.S.1, kam arritur të kem një marrëveshje lidhur me këtë çështje 

penale, e sidomos edhe në bazë të vullnetit të tij, pajtohem me veprën penale të kryer me të 

cilën është edhe i ngarkuar. Sipas rrethanave në të cilën vepra penale është kryer, personalitetin 

e kryerësit dhe duke marrë parasysh të kaluar e tij ku i njëjti nuk ka qenë asnjëherë i dënuar 

apo përballur me ligjin, atëherë kërkoj nga gjykata që t’i merr parasysh këto rrethana dhe t’i 

shqiptoj një dënim më të butë.  

 

I pandehuri F.S.2 ka pranuar fajësinë për veprën penale me të cilën është ngarkuar nga 

ana e PTH-së, duke e njoftuar  gjykatën se asnjëherë nuk kam pasur problem me valluan. I 

premtoj gjykatës që kjo do të jetë hera e parë dhe e fundit që do të kem ndonjë problem me 

këtu valluan tim. 

 

Mbrojtësja e të pandehurit F.S.2 – av. L.S ka deklaruar: i mbrojturi im me vullnetin e tij 

të lirë, pa ndikime ka pranuar fajësinë, po ashtu  i njëjti ka ra për herë të parë ndesh me ligjin, 

lus gjykatën që ndaj të njëjtit të shqiptohet një dënim më i butë duke u mbështetur në Kodin 

Penal. 

  

Prokurori i shtetit nuk e ka kundërshtuar pranimin  fajësisë, pasi që pranimi i fajësisë 

është bërë konformë të plotë me nenin 248 të KPRK-së, e i cili po ashtu ka mbështetje të plotë 

në provat dhe materialet të cilat i përmban aktakuza, PSH nuk e kundërshton pranimin e 

fajësisë nga ana e të pandehurve. 

 

 Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

Se i akuzuari  F.S.1 me datë 12.07.2020, rreth orës 16:00 min, në Prizren, në rrugën 

"..." i shkakton lëndime trupore dhe përkohësisht ia dëmton shëndetin vëllait të tij F.S.2t, në atë 

mënyrë që deri sa i pandehuri ishte në shtëpi, në dhomën e tij të ndejës kishte lënë 450.00 euro 

dhe del nga shtëpia, me të kthyer ka vërejtur se nga kjo shumë mungonin 50.00 euro, për të 
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cilat para kishte shkuar dhe e ka pyetur vëllain F. se mos i kishte marrë paratë, në ato momente 

fillimisht fillon konflikti verbal në mes tyre dhe pastaj e godet të njëjtin në organe gjenitale, në 

pjesën e veshit të majtë, në krahun e majtë dhe në pjesën e kokës, me ç ‘rast i shkakton 

lëndime: plage shqyese ndrydhëse në regjionin skrotal ( të testiseve), gërvishtje në regjionin e 

mbigjurit të majtë, regjionin e krahut të majtë dhe regjionin e laprës së veshit të majtë, të 

përshkruara si në akt ekspertimin Mjeko-ligjor të Dr.N.U me nr. Pz..., dt...., të vilat si të tilla 

kualifikohen dëmtime të lehta trupore , me pasoja të përkohshme në shëndet, duke  kryer 

veprën penale, lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragr. 3 pika 3.1 lidhur me par 1 pika 1.4, të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

     

Po ashtu, i akuzuari F.S.2 me datë, kohë dhe vend të njëjtë si e pasojë e rrethanave të 

krijuara si në dispozitivin I të këtij Aktvendimi, me dashje përdorë forcën ndaj F.S.1t, në atë 

mënyrë që momentin kur Fadili e pyet se mos i ka marrë paratë, menjëherë fillon të bërtas duke 

e shar dhe ofenduar me fjalët: "hajde nanën ta q....n", më pas e grushton në pjesën e fytyrës por 

nuk i shkakton lëndime të dukshme trupore, ku ka kryer veprën penale, sulmi nga neni 184 

paragr.3, pika 3.1, lidhur me par 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Gjykata para se të hap shqyrtimin fillestar bëri shikimin e shkresave të lëndës dhe bëri 

analizën e provave, me ç’rast është vërtetuar se provat janë marrë në pajtim me dispozitat e 

kodit të procedurës penale dhe aktakuzën e prokurorit të shtetit e bëjnë të qëndrueshme dhe e 

bazuar në ligj. Në seancën e shqyrtimit fillestar pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të 

shtetit, të akuzuarit deklarojnë se kanë kuptuar aktakuzën dhe e pranojnë fajësinë për veprat 

penale me te cilat janël ngarkura nga prokurori i shtetit. Prandaj pasi që të akuzuarit në seancën 

e shqyrtimit fillestar kanë pranuar fajësisë dhe ky pranim është bërë pa kushtëzim dhe 

vullnetarisht e cila mbështet në fakte dhe prova materiale, gjykata konsideron se janë plotësuar 

kushtet ligjore nga nenit 246 të KPPK dhe ka ardhur në përfundim se në veprimet e akuzuarit 

formohen të gjitha elementet qenësore të veprës penale e përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarve ta gjykon në bazë të ligjit, duke vërtetuar 

përgjegjësinë e tyre penale juridike. 

 

 Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata i morri parasysh të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 69 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.06/L-074 (KPRK), të cilët 

ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, pasi që gjykata nuk ka gjetur asnjë rrethanë 

rënduese, ndërsa si rrethana lehtësuese për të akuzuarve morri parasysh faktin se kanë pranuar 

fajësinë, kanë treguar bashkëpunimi me organet e drejtësisë, sjellja korrekte e akuzuarve gjatë 

zhvillimit të procedurës, pendimi i tyre për kryerjen e veprës penale, andaj bazuar në të gjitha 

këto gjykata i shqiptoj vërejtje gjyqësore e bindur se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së 

përgjegjësisë së tyre dhe se me qortim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen të 

përmbahen nga veprimet e tilla, me bindje se është proporcionale me peshën e veprës penale. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e morri më pajtim me nenin 453 

par.1 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

 

 Vendimi mbi taksën gjyqësore në emër të kompensimit të viktimave të krimit, është 

marrë në pajtim me neni 39 par.3 nën par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit 

Nr.05/L-036. 

 

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

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2020:083850, 18.08.2020 

  

G j y q t a r j a 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Arjeta Gashi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


