
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË 
 

 

1 (4)  

   
2
0
2
1
:2
0
7
7
4
9

 

Numri i lëndës: 2021:196974 

Datë: 28.09.2021 

Numri i dokumentit:     02217022 

                                                                                                                                                                                                                                        

P.nr.392/21 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit B. H. B. nga fshati S., për shkak të veprës penale  

lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par. 3 nën par. 3.1 lidhur  me par. 1 nën paragrafin 1.4 të KP, 

e duke vendosur sipas aktakuzës të PTH në Prizren PP.II.nr.1718-8/21 të dt. 16.09.2021, në 

shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.27.09.2021, në prezencë të  PSH Musli Gashi, të akuzuarit 

dhe mbrojtësit av. G. K.,  mori dhe publikisht shpalli ndërsa me datën 28.09.2021 përpiloi ketë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari  B. B., i lindur më dt........., me numër ...........,  nga i ati H., e ëma B.,  e lindur 

Sh., i martuar baba i dy fëmijëve,  ka të mbaruar arsimin e mesëm, i gjendjes së mesme 

ekonomike,  jeton në fsh. S., shqiptar shtetas  i Republikës së Kosovës. 

 

                 ËSHTË  FAJTOR 

 

   Se me datë 02.09.2021 rreth orës 16,30 minuta  në fsh. S., Komuna e Suharekës, 

saktësisht në shtëpinë e tyre  familjare, me qellim që ti shkaktoj lëndim trupor të dëmtuarit  - 

prindërit të tij H. B. si viktimë e ndjeshme, i pandehuri fillimisht posa shkon në shtëpi fillon ti 

pengoj disa punëtor që ishin duke punuar  në oborr të shtëpisë dhe pasi i dëmtuari kërkon nga i 

pandehuri që  ti lë rehat punëtoret , i dëmtuari shkon  hynë brenda në shtëpi  dhe i pandehuri i 

shkon nga pas,  e po sa hyn brenda në shtëpi e  sulmon fizikisht të dëmtuarin  duke e shtyrë  të 

dëmtuarin dhe e rrëzon në tokë nga ku edhe me kokë i dëmtuari e godet derën e shtëpisë,  si 

rrjedhoje e kësaj j të dëmtuarit i shkakton lëndime të lehta trupore  dhe atë plagë dhe hematomë 

mbi syrin e majtë,  lëndime këto të konstatuara nga eksperti mjeko ligjor të Dr, N. H. të dt.  

14.09.2021. 

    

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

pr. 3.1 lidhur  me par. 1 nen parag. 1.4 të KP.  

 

Andaj  gjykata ne përputhje me nenet  38,39,40,42,69,70,71,72 dhe 185 par. 3 lidhur  me 

par. 1 nen parag.1.4 të KP, nenit  365 dhe 450 të  KPP,  të akuzuarin e : 

  

     GJ Y K O N 
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Të akuzuarit  B. B. ia shqipton dënimin me burg prej  3 muaj. 
 

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

shumë prej 1200 € (njëmijedyqind Euro), të cilin dënim i akuzuari  duhet të paguaj  në afat prej 

15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nëse gjoba  nuk paguhet në afatin e dhënë  dënimi 

me  gjobë do të zëvendësohet me dënim me  burg  duke llogaritur  për  20 €, gjobë një ditë burg. 

Në ketë dënim duhet ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga dt. 02.09.2021 deri me 

dt.27.09.2021. 
 

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

shumën prej 20 €, ekspertizë mjeko ligjore shumën prej 20 € dhe taksen për kompensim të 

viktimave të krimit  shumën prej 30 €.  

 

A r s y e t i m 

 

PTH në Prizren me aktakuzën PP.II.nr.746-15/20 të dt. 05.08.2020, ka akuzuar      B. H. 

B. nga fshati S., për shkak të veprës penale  lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par. 3 nën par. 

3.1 lidhur  me par. 1 nën paragrafin 1.4 të KP,  aktakuzën  gjatë seancës gjyqësore  e ka 

përfaqësuar  PSH Musli Gashi, i cili   në tërsi ngel pran të dhënave si nē aktakuzë, i akuzuari të 

shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

I dëmtuari H. B.  në seancë ka deklaruar se  nuk parashtroi kërkesë pasurore për demin 

nuk ndihem i kanosur,  pasi që reagimet  e tija ditën kritike  kanë qenë për shkak të dehjes  me 

alkool dhe qëllimi im qe kam iniciuar rastin ka qenë vetëm  ti tërhiqet vërejtja për veprimet e tija 

të dëmshme. 

 

Mbrojtësi av. G. K. në seancë ka deklaruar se  provat dhe faktet që përmban aktakuza e  

PSh  si dhe përshkrimi i dispozitivit të saj nuk janë dhe nuk ishin kontestuese ndaj të pandehurit  

në asnjë stad të procedurës penale, pretendimet  nga akuza se në veprimet e të pandehurit 

formohen të gjitha elementet e veprës penale e cila i ngarkohet  dhe se ndaj të njëjtit  nuk ka 

asnjë rrethanë  që e përjashton nga përgjegjshmëria dhe përgjegjësia penale, vlerësoi se u vërtetua 

nga vete  pranimi i fajësisë ndaj të pandehurit  në ketë shqyrtim fillestar. Si mbrojtës i tij vlerësoi 

se  ky  pranim i fajësisë është në harmoni të plotë dhe ka mbështetje në prova  që përmban 

aktakuza e PSh. Në ketë  drejtim konsideroi  se në kuptim të nenit  248 te  KPPK janë plotësuar 

të gjitha  kushtet ligjore për  qka edhe i propozoi  gjykatës  që me aktvendim te provoi pranimin 

e fajësisë nga i pandehuri në ketë shqyrtim gjyqësor. Sa i përket personalitetit  i ndërgjegjshëm 

ka pasur dhe  ka sjellje të mira  dhe ka qenë  shembull për të mirë në familje dhe mjedis, flasim 

vete provat dhe deklarimet e tij të dhëna në fazat e me hershme te procedurës  në qdo deklarim 

të tij, i pandehuri thellësisht e ka pranuar fajin duke kërkuar falje babait dhe  familjes  së tij, 

vlerësimi i këtyre rrethanave u vërtetua edhe sot nga deklarata e  të dëmtuarit i cili theksoi se 

është hera e pare  qe  i pandehuri bie në kundërshtim me ligjin, sjelljet e tija janë të mira, nuk ka 

kurrfarë rreziku nga i njëjti kur të kthehet  në shtëpi, deri  tek ky rast ka ardhur  si pasoj e alkoolit 

dhe sjelljes se tij të pa përgjegjshme. Duke  pas parasysh  ketë rrethanë në njërën anë,  në anën 

tjetër pranimi vullnetar  të  fajësisë, sjelljen e tij korrekte  para  organeve  të drejtësisë dhe para 

familjes,  kërkim falje të dëmtuarit, keqardhjen e shfaqur, sjelljen e tij shembullore në familje 

dhe mjedis, po ashtu faktin se nuk kemi te bëjmë me një recidivist, por me një person  se bien 

për herë të par ne kundërshtim me ligjin, në anën tjetër edhe faktin se  i dëmtuari nuk iu ka 

bashkangjitur  ndjekjes penale nuk  ka parashtruar kërkese pasurore juridike, si mbrojtës i te 

pandehurit  vlerësoi se në rastin konkret kemi te bëjmë me rrethana veçanërisht  lehtësuese të 

cilat plotësojnë kushtet  qe ndaj të pandehurit me rastin e matjes  dhe shqiptimit të dënimit 
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gjykata te shqiptoi  një dënim nën kufirin e parapare me ligj me bindjen  qe do te arrihet  pa 

dyshim qëllimi i tij efekti i dëshiruar si në aspektin preventiv ashtu edhe edukativ. 

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.27.09.2021 ka vërtetuar ketë gjendje 

faktike: 

  

  Në tërsi është vërtetuar se me dt.  02.09.2021 rreth orës 16,30 minuta  në fsh. S., Komuna 

e Suharekës, saktësisht në shtëpinë e tyre  familjare, me qellim që ti shkaktoj lëndim trupor të 

dëmtuarit  - prindërit të tij H. B. si viktimë e ndjeshme, i pandehuri fillimisht posa shkon në 

shtëpi fillon ti pengoj disa punëtor që ishin duke punuar  në oborr të shtëpisë dhe pasi i dëmtuari 

kërkon nga i pandehuri që  ti lë rehat punëtoret , i dëmtuari shkon  hynë brenda në shtëpi  dhe i 

pandehuri i shkon nga pas,  e po sa hyn brenda në shtëpi e  sulmon fizikisht të dëmtuarin  duke 

e shtyrë  të dëmtuarin dhe e rrëzon në tokë nga ku edhe me kokë i dëmtuari e godet derën e 

shtëpisë,  si rrjedhoje e kësaj j të dëmtuarit i shkakton lëndime të lehta trupore  dhe atë plagë dhe 

hematomë mbi syrin e majtë,  lëndime këto të konstatuara nga eksperti mjeko ligjor të Dr, N. H. 

të dt.  14.09.2021.  

 

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 po ashtu  gjykata ka vërtetuar  se i akuzuari ka kuptuar 

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

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

aktakuza siç janë kallëzimi penal me nr. 2021-GB-... të dt. 03.09.2021, deklarata e dëshmitarit – 

të dëmtuarit H. B., raporti i QKMF në Therandë me nr. ..... të dt. 02.09.2021, ekspertiza mjeko 

ligjore  e Dr. N. H. e  dt. 14.09.2021 dhe foto dokumentacioni, të cilat gjinden në shkresat e 

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

 

Gjykata po ashtu  në tērsi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë në shqyrtimin 

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

ekziston ndonjë  nga arsyet dhe kushtet pēr hedhjen e aktakuzës, apo pushimin e procedurës 

penale si dhe nenit 253 te 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  e qenesore të veprës 

penale  lëndimi i lehtë trupor  nga neni 185  par. 3 nën par. 3.1 lidhur  me par. 1, nën par. 1.4 te 

KP, gjykata ka vendosur të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ia shqiptoi  dënimin   me burgim  në 

kohëzgjatje prej 3 muaj, 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, siç  është cek në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

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

tē nenit 69 dhe 70 të KP. 

 

Gjykata si rrethanë lehtësuese  pati parasysh se i akuzuari  ka patur qëndrimin korrekt 

ndaj gjykatës, pranimin  në tërsi të veprës së kryer, ështē penduar pēr veprën e kryer, i dëmtuari 

nuk ka parashtruar kërkese pasurore për demin,   kurse rrethanë rënduese  faktin se edhe më parë 

ka qenë i dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm P.nr.117/2016 të dt.04.12.2017 dhe P.nr.258/16 

të dt.08.05.2017 . 
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Gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë si rrethanë posaçërisht lehtësuese dhe  në 

përputhje me nenin 70 dhe 71 të KP ka shqiptuar dënim nën minimumin paraparë ligjor e bindur 

se edhe me denimin e shqiptuar do të arrihet qëllimi i dënimit i proklamuar me neni 38 të KP. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u murr në kuptim të nenit 450 të KPP. 

 

 Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë kompensimin e viktimave të 

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

të krimit. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2021:196974, 28.09.2021 

  

 

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. 

 

 

 

 

 


