
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË 
 

 

1 (4)  

   
2
0
2
1
:0
7
2
0
4
2

 

Numri i lëndës: 2021:053356 

Datë: 02.06.2021 

Numri i dokumentit:     01843561 

 

P.nr.167/21 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë, gjyqtari Robert Tunaj, me sek. Juridike  

F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit  D. I. B. nga Suhareka Rr.”B. P.”, për shkak të 

vepres penale lëndimi i lehtë trupor  nga neni 185 par. 3 nen par. 3.1 lidhur  me pargrafin 1 të 

KP, e duke vendosur sipas aktakuzës të PTH në Prizren PP.II.nr.588-1/21 të dt.16.04.2021, në 

shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.26.05.2021, në prezencë të  PSH Atnor Skoro, të akuzuarit, 

mbrojtësit av. B. K. dhe të dëmtuarës, mori dhe publikisht shpalli , ndërsa me daten 02.06.2021 

përpiloi ketë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari  D. B., i lindur më 08.09.1993, me numër ..........., nga i ati I., e ëma L. e lindur 

A.,  ka të mbaruar arsimin e mesëm,  vozitës,  i martuar,  i gjendjes jo të mirë ekonomike,  jeton 

në Suharekë, shqiptar shtetas  i Republikës së Kosovës. 

 

                  ËSHTË  FAJTOR 

 

   Me daten 21.03.2021 rreth orës  11,30 minuta në Suharekë,  në Rr.”B. P.” saktesisht në 

shtepin e tyre të perbashket familjare,  i shkakton lëndim të lehtë trupor dhe perkohësisht ia 

demton shendetin e të dëmtuarës, viktimes së ndjeshme – bashkeshortes  së tij F. G., në atë 

menyrë që pas një mosmarveshje të  çastit, derisa  e demtuara deshironte që të shkoj te prinderit  

e  saj  per një natë per shkak të ditlindjes së djalit të vëllaut të saj, i pandehuri i thotë  se  “mundesh 

me shku por vetem per  2-3 orë” në një moment i njejti kërkon nga  e demtuara që tia gjejë një 

kapelë,  e demtuara  shkon që tia gjejë kapelen në dhomën e fjetjes,  i pandehuri i vihet pas per 

në dhomë të fjetjes dhe kur i sheh rrobat të shkapërderdhura  në gjendje të  revoltuar, e  sulmon 

fizikisht, fillimisht duke e kapur per  flokë, dhe e rrëzon në shtrat, me pastaj e godet me grushta 

në krahë, në kokë dhe më pas edhe me shqelma në pjesen e shpinës saktesisht në brinjë, me  çrast  

te  dëmtuares i shkakton lëndime të lehta trupore të konstatuara si ne akt ekspertimin mjeko ligjor  

në bazë të dokumentave të qështjes  të cilat lëndime  paraqesin ndrydhje në kokë, supin e majtë 

dhe në anen e majtë të shpines, të konstatuara nga eksperti mjeko ligjor  Dr. M. G. të dt. 

07.04.2021. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën  penale lëndim i lehtë trupor  nga neni  185 par. 3 nen 

par. 3.1 lidhur me par. 1 të  KP. 
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Andaj gjykata në përputhje me nenet 38,39,40,42,69,70,71,72 dhe nenit  185 par. 3 nen 

par. 3.1 lidhur  me par. 1 të KP dhe nenit  365,450 dhe 463 te  KPP të akuzuarit  i shqipton: 

 

       DENIM ME BURG 

 

Të akuzuarit D. B. ia shqipton denimin me burg në kohzgjatje prej 90 ditesh, në këtë 

denim duhet ti llogaritet koha e qendrimit në paraburgim prej 30 ditësh nga dt. 21.03.2021  deri 

me dt.  20.04.2021. 
 

Me pëlqimin e të  akuzuarit dënimi me  burgim zëvendësohet me dënim me gjobë në 

shumë prej 1200 € (njëmij e dyqind Euro), të cilin denim i akuzuari  duhet të paguaj  në afat prej 

90 ditesh, në tri këste të barabarta mujore duke filluar 15 ditë pas plotefuqishmeris së aktgjykimit, 

nëse gjoba  nuk paguhet në afatin e dhënë  denimi me  gjobë do të zëvendësohet me denim me  

burg  duke llogaritur  për  20 € gjobë një ditë burg. 
 

Obligohet i akuzuari me shpenzimet e procedurës në emër të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 20 €,  në emër të ekspertizes mjeko ligjore shumën prej 20 € dhe taksen për 

kompenzim të viktimave të krimit  shumën prej 30 €.  
 

  E dëmtuara F. Xh. G. nga fshati S., per  realizimin e kërkeses pasuroro juridike 

udhëzohen në kontest të rregullt civil. 

 

A r s y e t i m 

 

PTH në Prizren me aktakuzën PP.II.nr. 588-1/21 të dt. 16.04.2021, ka akuzuar  D. I. B. 

nga Suhareka, për shkak të vepres penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par. 3 nënpar.3.1 

lidhur me par. 1, nënpar. 1.1 të KP,  aktakuzën  të cilin gjate séancës gjyqësore  prej fillimit  gjer 

nē mbarimin e tij  e ka përfaqësuar  PSH Atnor Skoro, i cili   në tërsi ngel pran të dhënave si nē 

aktakuzë, me propozim që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

E dëmtuara F. G.  në seancë ka deklaruar se parashtroi kërkesë pasurore për dëmin, 

lartësin se se ciles nuk mund ta percaktoi. 

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.26.05.2021 dhe nē vetë pranimin nga 

ana e tē akuzuarit në prani të mbrojtësit,  ka vërtetuar këtē gjendje faktike: 

  

  Në tërsi është vërtetuar se me dt. 21.03.2021 rreth orës  11,30 minuta në Suharekë,  në 

Rr.”B. P.” saktesisht në shtepin e tyre të perbashket familjare,  i shkakton lëndim të lehtë trupor 

dhe perkohësisht ia demton shendetin e të dëmtuarës, viktimes së ndjeshme – bashkeshortes  së 

tij F. G., në atë menyrë që pas një mosmarveshje të  çastit, derisa  e demtuara deshironte që të 

shkoj te prinderit  e  saj  per një natë per shkak të ditlindjes së djalit të vëllaut të saj, i pandehuri 

i thotë  se  “mundesh me shku por vetem per  2-3 orë” në një moment i njejti kërkon nga  e 

dëmtuara që tia gjejë një kapelë,  e demtuara  shkon që tia gjejë kapelen në dhomën e fjetjes,  i 

pandehuri i vihet pas per në dhomë të fjetjes dhe kur i sheh rrobat të shkapërderdhura  në gjendje 

të  revoltuar, e  sulmon fizikisht, fillimisht duke e kapur per  flokë, dhe e rrëzon në shtrat, me 

pastaj e godet me grushta në krahë, në kokë dhe më pas edhe me shqelma në pjesen e shpinës 

saktesisht në brinjë, me  çrast  te  dëmtuares i shkakton lëndime të lehta trupore të konstatuara si 

ne akt ekspertimin mjeko ligjor  në bazë të dokumentave të qështjes  të cilat lëndime  paraqesin 

ndrydhje në kokë, supin e majtë dhe në anen e majtë të shpines, të konstatuara nga eksperti mjeko 

ligjor  Dr. M. G. të dt. 07.04.2021.   
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Ketë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i të akuzuarit i cili në 

shqyrtim gjyqësor e ka pranuar fajsin. 

  

Gjykata  sipas  detyrës zyrtare  konform nenit 259 të KPP në shkresat e lēndës  nuk ka 

gjetur  ndonjë provë të pa pranueshme dhe poashtu  gjykata ka vërtetuar  se i akuzuari ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsis, pranimi i fajit  nga ana e të akuzuarit është bërë 

vullnetarisht në shqyrtimin gjyqësor, pranimi është mbështetur në faktet  e qështjes qē përmban 

aktakuza siq janë kallzimi penal me nr. 2021-GB-..., deklarata e të dëmtuares  te dhënë me dt. 

21.03.2021, raporti mjeksor me numër protokolli  .... të dt. 21.03.2021,   ekspertiza mjeko ligjore 

e Dr.M. G. e dt. 07.04.2021, si dhe fotodokumentacioni, të cilat gjinden në shkresat e lëndës si 

prova materiale të paraqitura ndaj të akuzuarit nga  ana e PTH në Prizren. 

 

Gjykata poashtu  në tērsi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajsis në shqyrtimin 

gjyqësor  nga ana e tē akuzuarit është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 248  nga se nuk 

egziston ndonjë  nga arsyerat dhe kushtet pēr hudhjen e aktakuzes, apo pushimin e procedurēs 

penale si dhe nenit 253 të KPP. Dhe nga këto fakte  të cilat i përmban aktakuza, gjykata ka ardhur 

nē përfundim se me veprimin e të akuzuarit formohen të gjitha elementet   qenësore të veprës 

penale lendimi i lehtë trupor nga neni 185 par. 3 nën par. 3.1 lidhur me par. 1 nënpar. 1.1 tē KP, 

gjykata ka vendosur të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ia shqiptoi  denimin   me burgim  në 

kohëzgjatje prej 90 ditesh, mirëpo me kërkesën e të akuzuarit që dënimi me burgim të 

zëvendësohet  me dënim me  gjobë, ka vendosur që në kuptim të nenit  44  të  KP, ta zëvendësoi  

dënimin me burgim  me dënim me  gjobë, siq  është cek në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Gjykata gjatē marrjes së vendimit  mbi denimin ka vlersuar tē gjitha rrethanat nē kuptim 

tē nenit 69 dhe 70 të KP. 

 

Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se i akuzuari  ka patur qëndrimin korrekt 

ndaj gjykatës, ështē penduar pēr veprēn e kryer, pranimin në tërsi të vepres së kryer,   kurse 

rrethan posaqerisht rënduese  nuk gjeti. 

 

Gjykata ka vlerësuar si rrethana posaqerisht lehtësuese pranimin e fajsisë në përputhje 

me nenin 71 par.1 pika 1.3 të KP –së dhe ka shqiptuar denim nën minimumin e paraparë ligjor e 

brenda kufive të zbutjes të parapara me nenin 72 par.1 pika 1.6 të KP-së e bindur se edhe me 

denimin e shqiptuar do të arrihet qëllimi i denimit i proklamuar me nenin 38 të KP-së. 

 

 Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontest civil për realizimin e kërkeses pasuroro 

juridike e mori  në kuptim të nenit 463 par. 2 të KPP-së  pasi të dhënat në këtë procedur penale 

nuk japin bazë të sigurt për gjykimin e plotë apo të pjesëshem të saj.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u mor në kuptim të nenit 450 të KPP. 
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Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë kompenzimin e viktimave të 

krimit  është marr konform nenit  39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit per kompenzimin e viktimave 

të krimit. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2021:053356, 02.06.2021 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________ 

 

                                                                                               Robert Tunaj 

 

 

 

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

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

kësaj Gjykate Themelore. 


