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Numri i lëndës: 2020:137157 

Datë: 07.06.2021 

Numri i dokumentit:     01857862 

P.nr.363/2020     

NË EMER TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEGA NË SUHAREKË, Gjyqtari Qemail 

Suka,  me pjesëmarrjen e Sek. Juridike Vjollca Bytyqi, në lëndën penale sipas P.Th. nga Prizreni,  

aktakuzës PP.II.nr.2028-1/2020 të datës  04.11.2020, ndaj të pandehurit H. Sh. nga fsh. D. 

Komuna Suharekë, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale lëndimi i lehtë 

trupor nga neni 185 par. 3 nen par. 3.1 lidhur me par. 1 nen par. 1.1  i Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës, në prezencë të prokurorit të shtetit në Prizren, Petrit Kryeziu dhe te  akuzuarit dhe 

të dëmtuarës në seancën  e shqyrtimit  fillestar,  te mbajtur me dt.31.05.2021  mori,  publikisht 

shpalli dhe me date 07.06.2021 përpiloi këtë:  

  

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari  H. SH., nga i ati B. e ëma Xh. e lindur K. i lindur më 22.08.1956 në fsh. D. 

Komuna Suhareke, ku dhe tani jeton  i martuar, baba 7 (shtatë) fëmijëve, ka te kryer shkollën 

fillore, i gjendjes se dobët ekonomike, shqiptar shtetas i Republikës se Kosovës, me numër 

personal .................,   

 

ËSHTË   FAJTOR 

 

Sepse  me date 17.10.2020 rreth orës 09:15, në fshatin D. Komuna Suhareke, saktësisht ne 

shtëpinë e tyre te përbashkët familjare, me dashje i shkakton lëndime te lehta trupore te 

dëmtuarës-bashkëshortes se tij N. Sh., ne ato mënyrë pas një mosmarrëveshje paraprake me 

arsyetimin se e dëmtuara nuk e kishte njoftuar te pandehurin se fëmijët e tyre kishin shkuar ne 

punët e tyre, e thirre te dëmtuarën ne dhome ku edhe fillon ta sulmon fizikisht duke e goditur me 

shuplaka ne fytyre dhe ne pjesë te ndryshme te trupit e kap për flokësh, e kap për fyti duke e, 

shtrënguar forte, e dëmtuara ne ato momente bërtet ku edhe intervenon bashkëshortja e djalit te 

tyre për ti ndare, me pas e dëmtuara vazhdon për ti kryer punët e saja ditore i pandehuri serish e 

thirre bashkëshorten - të dëmtuarën në dhomë e detyron te behej gati për ta dërguar ne shtëpinë 

familjareve te saj ne fshatin N., e dërgon me veturën e tij deri tek stacioni i autobusëve, e lenë 

për një kohe aty sërish e merre duke e shtyrë, e dërgon ne shtëpi për te mos e lere te hyre brenda, 

e dërgon deri tek një objekt jashtë shtëpisë, ne oborr dhe i thotë "e jemja me nuk je", me te cilat 

veprime tek e dëmtuara ka shkaktuar lëndime te lehta trupore të cilat lëndime paraqesin 

gjakëmble dhje nën lëkurorë në regjionin balloro - tëmthor te kokës, me besueshmëri te 

shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit te fort  m brejtës, te përshkruara si ne akt ekspertimin 

mjeko-ligjor ne baze te dokumenteve te çështjes, te konstatuar nga eksperti mjeko-ligjor dr.  dr.F. 

D. tö datös 24.10.2020. 
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Me këtë ka kryer veprën penale  lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par. 3 nen 

par. 3.1 lidhur me par. 1 nen par. 1.1 te Kodit Penal te Republikës se Kosovës, me nr. 
06/L-74. 

Andaj gjykata në kuptim të nenit 46, 47, 48, 49, 69, 70 dhe 71 të KP-së, si  dhe 

nenit 365 të KPP-së, i  shqipton:     

DËNIM  ME KUSHT  

  

Duke ia caktuar dënimin me burg ne kohëzgjatje prej 6 (gjashte) muajve, i cili dënim  

nuk do te ekzekutohet nëse i akuzuari ne afatin e verifikimit prej  një viti,  nga dita e 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër tjetër penale, nëse dënimi me kusht 

revokohet dhe i shqiptohet dënim  me burg, në dënimin me burg duhet të llogaritet koha e kaluar 

në paraburgim prej datës 17.10.2020deri më 17.11.2020. 

 

Obligohet i akuzuari që  ne emër te ekspertizës mjeko ligjore te paguaj shumen prej 20 

euro, ne emër të taksës për  kompensimin e viktimave te krimit shumen prej 30 euro, si dhe  

paushallin gjyqësor ne shume prej 20 euro, te gjitha këto pas plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi. 

 

Udhëzohet pala e dëmtuar N. Sh. nga fsh. D. Komuna Suharekë, qe kërkesën pasurore-

juridike ta realizoje ne kontest te rregullt civil. 

 

A r s y e t i m 

 

PTH-e me aktakuze  PP.II.nr.2028-1/2020 të datës  04.11.2020, ndaj të pandehurit H. Sh. 

nga fsh. D. Komuna Suhareke,  për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale lëndimi 

i lehtë trupor nga neni 185 par. 3 nen par. 3.1 lidhur me par. 1 nen par. 1.1  i Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës, te cilin gjatë seancës se shqyrtimit fillestar e  ka përfaqësuar prokurori i 

shtetit në Prizren Petrit Kryeziu,   i cili  ne tërësi ngel pranë te dhënave si ne aktakuzë,  qe i 

akuzuari te shpallet fajtor dhe te dënohet sipas ligjit.     

            

  Gjykata ne shqyrtimin e sotëm  dhe me vet pranimin nga ana e te akuzuarit e ka vërtetuar 

gjendjen faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                   

   Këtë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar nga vet  pranimi i te akuzuarit  i cili ne 

shqyrtimin fillestar e ka pranuar fajësinë. 

 

   Gjykata sipas detyrës zyrtare konform nenit 257 te KPP-së ne shkresat e lëndës nuk ka 

gjetur ndonjë prove te pa pranueshme dhe po ashtu gjykata ka vërtetuar se i akuzuari e  ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit te fajësisë, pranimi i fajit nga ana e te akuzuarit,  është bërë 

vullnetarisht ne shqyrtimin fillestar, pranimi është mbështetur ne faktet e çështjes qe përmban 

aktakuza,  te cilat gjinden ne shkresat e lendes si dhe  provat  materiale  te  paraqitura ndaj te 

akuzuarit nga ana e PTH-së në Prizren. 

 

Gjykata po ashtu ne tërësi ka ardhur ne përfundim se pranimi i fajësisë ne shqyrtimin 

fillestar  nga ana e te akuzuarit,   është bërë ne pajtim me dispozitat e nenit 248 te KPP-ës, nga 

se nuk ekziston ndonjë nga arsyet dhe kushtet për hedhjen e propozimit  akuzës, apo pushimin e 

procedurës penale.  
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Nga këto fakte te cilat i përmban aktakuza, gjykata ka ardhur ne përfundim se me 

veprimet e te akuzuarit formohen te gjitha elementet e veprës penale  lëndimi i lehtë trupor nga 

neni 185 par. 3 nen par. 3.1 lidhur me par. 1 nën par. 1.1  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

me nr. 06/L-74,  andaj gjykata vendosi se i akuzuari është fajtor dhe i shqiptoi dënim me kusht 

prej gjashte (6) muaj  burgim, i cili  dënim  nuk do te ekzekutohet nëse në afatin e verifikimit 

prej  një viti,  i akuzuari nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

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

në kuptim të dispozitave të nenit 69, 70 dhe 71 të KP-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit 

dhe lartësisë së dënimit, duke gjetur si rrethanë rënduese shkaktimin e dhunës ndaj viktimës së 

ndjeshme-bashkëshortes së tij në mënyrën e përshkruar si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, 

ndërsa si rrethanë lehtësuese gjykata vlerësoi se i njëjti është i pa dënuar më parë, pranimin e 

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

e përgjithshëm të të akuzuarit me gjykatën, si dhe sjelljen e tij pas kryerjes së veprës penale, ku 

me bashkëshorten i kanë rregulluar raportet dhe nuk kanë asgjë të keqe, këtë e dëshmoi gjatë 

seancës edhe e dëmtuara, andaj gjykata i shqiptoi dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi,  

me bindje 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 të përmbahet nga 

veprimet e tilla apo të ngjashme. 

            

Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike e mori ne kuptim te nenit 463 te KPP-së. 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u mori ne kuptim te nenit 452 paragrafi 1 te KPP-së.  

 

                            GJYKATA THEMELORE  PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

 

                                                                                                                    Gj y q t a r i 

                                                 Qemail  Suka 

                                                                         

KESHILLE   JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka  të drejtë ankese në 

                                             afat prej 15 dite, nga dita e marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit  

                                         në Prishtine, përmes kësaj Gjykate.  


