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Numri i lëndës: 2021:095410 

Datë: 17.06.2021 

Numri i dokumentit: 01896076 

                                                                                                                                                                         

P.nr. 238/21 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA  SUHAREKË-Departamenti i Përgjithshëm 

Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari me procesmbajtësen  Njomza Shala 

praktikante e kësaj gjykate, në çështjen penale kundër të akuzuarit  A. E. nga   fshati S. komuna 

Suharekë,  për veprat penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nën par.1.4 dhe vepren 

penale  kanosja nga neni 181 parag.2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), sipas 

aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren Departamenti i Përgjithshëm PP/II.nr.952-2/2021 

 të datës  04.06.2021, në shqyrtimin fillestar të mbajtur datë 17.06.2021 në prani të Prokurorit të 

Shtetit  Shahedin Destani, dhe të akuzuarit  A. E., si  dhe mbrojësit së tij av. I. Xh. K. nga 

Suhareka, në mungesë të dëmtuarës E. H., mori dhe publikishtë shpalli, ndërsa me datë 

24.06.2021  përpiloi ketë: 

 

A K T G J Y K I M 
  

I  akuzuari  A. E. nga i ati H., dhe nënës Xh., e gjinisë K., i lindur me 22.09.1981në 

Suharekë, tani jeton fshatin S. Komuna Suharekë, ka kryer shkollimin fillor,  bujk , i  martuar, i 

gjendjës se  dobët  ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i cili gjendet në 

paraburgim prej datës 18.05.2021, deri me datë 18.06.2021 

 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

 Sepse, 

 

 

I. Se me datën 18.05.2021, rreth orës 17:10 min, në fshatin S. komuna e Suharekës,  personit 

tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor i cili rezulton me lëndim të përkohshëm ose dobësimin e 

një organi apo pjese të trupit të personit tjetër, në atë mënyrë për shkak të mosmarrëveshjeve të 

vazhdueshme me të dëmtuarën-bashkëshorten e tij E. H.  e sulmon fizikisht me grusht në fytyrë- 

kokë, ku e njëjta rrëzohet duke vazhduar- goditur me shqelma në pjesë të ndryshme të trupit , 
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me ç’rast si pasojë i shkakton lëndime të lehta trupore, lëndime këto të përshkruara përsëafërmi 

në mendimin dhe konstatimin  ekspertit mjeko-ligjor të datës 30.05.2021 . 

 

     -Me këto veprime ka kryer veprën penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 185, par. 1 nën 

par. 1.4 të të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074 

 

 

 II. Se me datë kohë dhe vend të njëjte të përshkruar si në dispozitivin I. të ketij aktgjykimi, i 

kanoset me fjalë, vepra apo gjeste se do ta privojë nga jeta ose se do t'i shkaktojë lëndim të rëndë 

trupor, ose se do ta dëmtojë me mjete të tjera të rrezikshme, në atë mënyrë që për shkak të 

raporteve jo të mira me bashkëshorten e tij- të dëmtuarën E. H., i pandehuri e kanos me fjalët 

“Kam me të pre copa-copa me të futë në kese të frizit”, me ç’ rast tek e dëmtuara ka shkaktuar 

ankth, frikë dhe pasiguri për jetën e saj,- 

 

              -Me këto veprime  ka kryer veprën penale Kanosja nga neni 181 parag.2  të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074 

 

Gjykata në kuptim të neneve 7,17, 21, 38 ,39  par.1  nën par.1.1, 40  par.1 nen par 1.1 

dhe 1.2, 42, 44,  69, 70, 76,  79,  185 par.1 nën par.1.4, 181 para.2, të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës (KPRK), nenit, 248, 365, 450, 463 , të Kodit të Procedurës Penal të Republikës së 

Kosovës ( KPPRK) të akuzuarin: 

 

 

 E  GJ Y K O N  
            

 

  1.Për veprën penale si në dispozitivin I. të aktgjykimit  shqiptohet  DËNIM ME BURG në 

kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, te cilin duhet ta mbaje ne afat per 15 ditesh nga dita e 

plotfuqishmeris se keti aktgjykimi.  

 

  

2.Për veprën penale si në dispozitivin II. të aktgjykimit  shqiptohet  DËNIM ME BURG në 

kohëzgjatje prej 2 (dy) muajve, te cilin duhet ta mbaje ne afat per 15 ditesh nga dita e 

plotfuqishmeris se keti aktgjykimi.  

 

   

3.Gjykata konform nenit 76 të KPRK-së  të akuzuarit i shqipton denim unik me burgim në 

kohëzgjatje  prej 3 muajve të cilin duhet ta mbaj na afat prej 15 ditesh nga dita e 

plotfuqishmeris se këtij aktgjykimi. 

 Te akuzuarit i llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej datës 18.05.2021 deri me datën 

18.06.2021, ne shqiptimin e denimit me burg. 

 

4. Ndërsa me propozimin e mbrojtjës dhe te akuzuarit denimi me burg i mbetur prej 2 muajsh i 

zavendësohet me dënimin me gjobë në shumën prej 700 € (shtatëqindë euro) , të cilin do ta 

pauaj në afat prej  6 muajve në kiste të barabarta dhe ate në fund të çdo muaji,  nga dita e 

plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në çoftëse i akuzuari në afatin e caktuar nuk dëshiron ose 

nuk mund ta paguaj gjobën gjykata mund të zavendësoj dënimin me gjobë në dënim me burgim, 

ashtu që (njëzet) euro e dënimit me gjobë llogaritet me 1 (një) ditë burgim . 
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5. Obligohet t’i paguaj shpenzimet  e procedurës dhe atë, në emër të paushallit gjyqësor shumën 

prej 20 € (njëzetë euro), në emër të ekspertizës mjeko ligjore shumen prej 20 € (njëzetë euro),  

dhe në emër të taksës për kompenzim të viktimave të krimit shumën prej 30 € (tridhjetë euro), të 

gjitha këto pas plotëfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të detyruar. 

 

6. E dëmtuara E. I. H. për  kerkesen  pasurore  juridike   udhezohet  ne  konteste  civil. 

 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm me aktakuzen 

PP/II.nr.952-2/2021  të datës  04.06.2021, e ka akuzuar  A. E. për shkak të veprave penale lëndim 

i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nën par.1.4 dhe vepren penale  kanosja nga neni 181 parag.2  të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), aktakuzë të cilën e ka përfaqësuar prokurori i 

shtetit  Shahedin Destani. 

 

Në shqyrtimin fillestar mbajtuar me datën17.06.2021, është lexuar aktakuza nga 

Prokurori i Shtetit dhe pas leximit  të aktakuzës i akuzuari ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën 

dhe veprën penale me të cilën akuzohet duke deklaruar se pranoj fajësinë në tërësi për veprat 

penale që akuzohem kërkoi nga gjykata që të i shqiptohet një dënim më i butë. 

 

Prokurori i Shtetit lidhur me deklarimin e të akuzuarit për pranimin e fajsisë, ka theksuar 

se nuk  e  kundërshtoj  pranimin  e  fajësis   nga se i pandehuri duke pasur për baze se i njeti sotë 

në këtë seanc në meënyr vullnetare i pa shtypur nga askush dhe pas konsultimeve te mjeftueshme 

me mbrojtësen e tij pranon veprat penale për të cilat akuzohet e po ashtu duke pasur parasysh se 

i njejti pranim gjenë baze edhe ne provat në të cilat mbështetet aktakuza propozojm gjyktes që 

pranim  e fajësis ta aprovoj me vendim. 

 

Mbrojtësja e  të pandehurit av. I. Xh. K. me deklarimin e të mbrojturit të saj për pranimin 

e fajësisë ka theksuar, me qenë se këtu i akuzuari A. E. ne deklarimin e tij rreth aktakuzes dhe 

veprave penale për të cilat ngarkohet u deklarua se ka kuptuar aktakuzen dhe i ka kuptuar 

veprimet e tij e per te cilat e pranoj dhe fajin dhe e mori përgjegjsinë penale dhe morale gjykates 

i propozojmë që këtë pranim te fajësisë ta pranoj dhe me rastin e shqiptimit te dënimt konform 

dispozitave të KP-së dhe KPP-së ti shqiptoj një dënim më të lehte e i cili do te ishte edhe në 

proporcion me vepren penale dhe do të kontribonte në risocilizimin e e kryerësit, marrë parsysh 

se i akuzauri nuk njihet si recidivist është person familjar dhe nuk ka shaktuar ndonjë problem 

më herët shprehu pendesen, këtu gjykata  të gjitha këto tii marr parasysh. 

 

 

Gjyqtari vetëm gjykues pas deklarimit të të akuzaurit dhe prokurorit të shtetit rreth 

pranimit të fajsëisë ka marrë aktvendim me anë cilit ka pranuar deklarimin e të akuzuarit për 

pranimin e fajësisë duke vlerësuar se janë plotësuar të gjtha kushtet ligjore për një gjë të tillë 

sipas nenit 248 të Kodit Procedures Penale te Republikës së Kosovës (KPPRK). Pastaj gjyqtari 

ka vlerësuar se i akuzuari e kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi bëhet 

vullnetarisht nga i akuzuari, se pranimi i fajit mbështete në faktet e çështjes që përmban aktakuza 

dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 
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Duke u bazuar në deklarimin e të akuzuarit për ta pranuar fajsinë në tërësi për të gjitha 

pikat e aktakuzës, gjykata nuk administroi me provat në ketë çështje penale juridike,  pasi që 

gjykata ka vërtetuar ketë gjendje të pakontestueshme  faktike.  

 Se i akuzuari A. E.;  

 

I. Se me datën 18.05.2021, rreth orës 17:10 min, në fshatin S. komuna e Suharekës, , personit 

tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor i cili rezulton me lëndim të përkohshëm ose dobësimin e 

një organi apo pjese të trupit të personit tjetër, në atë mënyrë për shkak të mosmarrëveshjeve të 

vazhdueshme me të dëmtuarën-bashkëshorten e tij E. H.  e sulmon fizikisht me grusht në fytyrë- 

kokë, ku e njëjta rrëzohet duke vazhduar- goditur me shqelma në pjesë të ndryshme të trupit , 

me çrast si pasoje i shkakton lëndime të lehta trupore. lëndime këto të përshkruara përsëafërmi 

në mendimin dhe konstatimin  ekspertit mjeko-ligjor të datës 30.05.2021  . 

 

 

II. Se me datë kohë dhe vend të njëjte të përshkruar si në dispozitivin I të kësaj aktakuze, i kanoset 

me fjalë, vepra apo gjeste se do ta privojë nga jeta ose se do t'i shkaktojë lëndim të rëndë trupor, 

ose se do ta dëmtojë me mjete të tjera të rrezikshme, në atë mënyrë që për shkak të raporteve jo 

të mira me bashkëshorten e tij- të dëmtuarën E. H., i pandehuri e kanos me fjalët “Kam me të 

pre copa-copa me të futë në kese të frizit”, me ç’ rast tek e dëmtuara ka shkaktuar ankth, frikë 

dhe pasiguri për jetën e saj,- 

 

 

Gjendjen e tillë faktike gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i fajsisë nga ana e të 

akuzurit si dhe nga provat dhe faktet e pa kontestueshme qe i përmban aktakuza,  siç janë: raporti 

fillestar i incidentit me nr 2021-GB-... të  policisë stacioni policor Suharekë  të datës 18.05.2021, 

raporit i oficerit N. B. i datës 18.05.2021, raport i shpejtë i policisë stacioni policor Suharekë  të 

datës 18.05.2021, procesverbal mbi inervistimin  e viktimës E. H.   nr. 2021-GB-... të datës 

18.05.2021, raport mjekësor me nr ..... të datës 18.05.2021 të QKMF Suharekë, procesverbal 

mbimarrjen në pyetje të akuzuarit dhenë në prokurorinë e shtetit me dt. 02.06.2021, procesverbal 

mbi intervistimin e te akuzuarit  të datës 19.05.2021 në polici , foto-dokumentacione si në 

shkresat e lendës. 

 

Nga këto fakte dhe prova  të vërtetuara në procedurë nga veprimet e të akuzuarit   

përmbushën të gjitha elementet e veprave penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nën 

par.1.4 dhe vepren penale  Kanosje nga neni 181 parag.2  të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK), të cilën i ka kryer me dashje direkte, duke i shaktuar lëndim të lehtë trupor 

dhe duke e kërcnuar të dëmtuarin me fjalë, duke i shkaktuar frikë, ankth dhe pasiguri me veprimet 

e të cilit janë realizuar elementet e përgjithshme dhe të veçanta të këtyre vepre penale. 

 

Gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata për të akuzuarin pati parasysh 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese ne kuptim të nenit 69,70 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) 06/L-074, andaj si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin muar faktin se e ka 

pranuar fajsinë në mënyrë shumë të sinqertë që në shqyrtimin fillestar , se ndihet i penduar dhe 

i ka premtuar gjykates se nuk do të përsërisë asnjëherë veprime të tilla, ka qenë bashkëpunues 

me gjykatën, ndërsa rrethana rënduese gjykata nuk gjeti. 

 

Për këtë vepër penale si në dispozitivin I,  është paraparë denimi me gjobë ose burg deri 

në 3 vjet , i akuzuari u gjykua me dënimin me burg prej 3 muajve, ndërsa për veprën penale si 

në dispozitivin II,  është paraparë denimi me gjobë ose burg deri në 1 vjet  i akuzuari u gjykua 

me dënimin me burg prej 2  muajve, duke i shqiptuar dënimin  unik me burg ne kohëzgjatje prej 
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tre muajve,  me bindjen se dënimi i shqiptuar është në përputhshmëri të plotë me shkallën e 

rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe se dënimi i 

shqiptuar do të ndikojë që të parandaloi të akuzuarin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen 

si dhe të bëjë rehabilitimin e tij si dhe të parandaloj përsonat e tjerë nga kryerja e veprave penale, 

të shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit, çka është edhe qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 38 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074. 

 

Vendimin mbi zëvendësimin e dënimit burg me dënimin me gjobë gjykata e bazoi në 

nenin 44 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074 

Vendimin mbi shqiptimin unik për veprat penale në bashkim gjykata e bazoi në nenin 76 

të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074 

 

Vendimin mbi llogaritjen e paraburimit në shqiptimin e dënimit me burg gjykata e bazoi 

në nenin 79 te Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074. 

 

            Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e bazoj në nenin 451 parag.1, 

nenin 453 parag.1 lidhur me nenin 450 parag. 2 nen parag. 2.1 të KPPRK-së, ashtu që e detyrojë 

të akuzuarin në emër të shpenzimeve të ekspertit të mjeko-ligjor  të paguaj shumën prej 20 Euro. 

 

           Vendimin mbi paushallin gjyqësor gjykata e bazoi ne nenin 450 parag. 3 të KPPK-së 

ashtu që lartësia e paushallit gjyqësor në shumën prej 20 € (njëzetë euro),  Euro u caktua duke 

pasur parasysh zgjatjen dhe ndërlikueshmërinë e procedurës penale si dhe gjendjen finanaciare 

të të akuzuarës, ndërsa shumën prej 30 € (tridhjetë euro), në emër të viktimave të krimit bazuar 

ne nenin 39 parag.3 të ligjit mbi kompenzimin e viktimave të krimit nr. 05/L-036. 

 

Vendimin që e dëmtuara lidhur me kërkesën pasurore juridike për kompenzimin e dëmit 

të shkaktuar me këtë vepër penale që të udhëzoj në kontest civil, gjykata e bazoi në nenin 463 

parag. 2 të KPP-së, pasi që të dhënat e mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin bazë të 

sigurt për gjykim të plotë e as të pjesërishëm të  kësaj kërkese. 

 

 

Nga të lartcekurat është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

P.nr.238/21  dt.  17.06.2021  

  

             G j y q t a r i 

                Lavdim Bajraktari 

 

                                                                      ____________________ 

 

 

 

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. 


