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P.nr.472/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Penal, Gjyqtari i vetëm gjykues Qemail Suka, me bash. profesional Feim 

Bytyqi, në çështjen penale kundër të akuzuarve N. P. dhe V. P. që të dy nga fshati D. Komuna e 

Suharekës, për shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nënpar.1.4 lidhur 

me nenin 31 të Kodit nr.06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr.2516-1/2019 të datës 12.12.2019, pas 

mbajtjes së shqyrtimit fillestar, në prani të Prokurorit të Shtetit Musli Gashi dhe të akuzuarve, me 

datë 14.10.2020 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datën 19.10.2020 e përpiloi me shkrim 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

Të akuzuarit: 

 

N. P., nga i ati A. dhe e ëma N. e vajzërisë D., i lindur me 26.03.1989, në fshatin D. Komuna e 

Suharekës, ku edhe tani jeton, me numër personal ................, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, i pa martuar, ka të kryer shkollën fillore, punëtor, i gjendjes së mesme ekonomike, më 

parë i padënuar për ndonjë vepër penale, mbrohet nga liria. 

 

V. P., nga i ati A. dhe e ëma N. e vajzërisë D., i lindur me 20.12.1994, në fshatin D. Komuna e 

Suharekës, ku edhe tani jeton, me numër personal ................, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, i pa martuar, ka të kryer shkollën fillore, punëtor, i gjendjes së mesme ekonomike, më 

parë i padënuar për ndonjë vepër penale, mbrohet nga liria. 

 

 

JANË FAJTOR 

 

Sepse me datë 03.11.2019, rreth orës 09:00, në fshatin D. Komuna Suharekë, saktësisht në shtëpinë 

e tyre të përbashkët familjare, në bashkëveprim, me dashje i shkaktojnë lëndim të lehtë trupor të 

dëmtuarit – vëllait të tyre K. P., duke i shkaktuar dhunë ose keqtrajtim fizik, me qëllim të cenimit 

të dinjitetit të personit tjetër brenda një marrëdhënie familjare, në atë mënyrë që në momentin kur 

i dëmtuari e thyen guaskën e banjës për shkak të papastërtisë, të pandehurit e sulmojnë fizikisht 

me grushte dhe shqelma duke e goditur në pjesë të ndryshme të trupit, me të cilat veprime të 

dëmtuarit i shkaktojnë lëndime të lehta trupore, të cilat lëndime paraqesin ndrydhje të indeve të 

buta në regjionin e djathtë të fytyrës, me pasoja të përkohshme të shëndetit, të konstatuara si në 

akt ekspertimin mjeko-ligjor nga eksperti Dr. N. U. të datës 16.11.2019.  

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


Me çka kanë kryer veprën penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nënpar.1.4 lidhur me 

nenin 31 të KPK-së. 

 

Gjykata në kuptim të nenit 7, 41,43, 46, 73, 74, 75, 76, 430 par.1 të KPK-së dhe nenit 365 të 

KPPK-së, iu shqipton: 

DËNIM ME GJOBË 
 

Të akuzuarit N. P. dënim me gjobë në shumë prej 200 euro, të cilin duhet ta paguaj në afatin prej 

15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në rast se dënimi me gjobë nuk realizohet as 

detyrimisht, konform nenit 46 paragrafi 3 të KPP-së, dënimi me gjobë shndërrohet me dënim me 

burg në kohëzgjatje prej 10 ditësh, duke llogaritur për çdo 20 € një ditë burg. 

 

Të akuzuarit V. P. dënim me gjobë në shumë prej 200 euro, të cilin duhet ta paguaj në afatin prej 

15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në rast se dënimi me gjobë nuk realizohet as 

detyrimisht, konform nenit 46 paragrafi 3 të KPP-së, dënimi me gjobë shndërrohet me dënim me 

burg në kohëzgjatje prej 10 ditësh, duke llogaritur për çdo 20 € një ditë burg. 

 

Obligohen të akuzuarit që në emër të shpenzimeve gjyqësore dhe atë: në emër të ekspertizës mjeko 

– ligjore shumën prej 10 euro secili veç e veç, në emër të taksës të kompensimit të viktimave të 

krimit shumën prej 30 euro secili veç e veç dhe për paushallin gjyqësor të paguajnë shumën prej 

20 euro secili veç e veç në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

I dëmtuari K. P. nga fshati D. Komuna e Suharekës, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest të rregullt juridik civil. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën PP/II.nr.2516-1/2019 

të datës 12.12.2019 kundër të akuzuarve N. P. dhe V. P. që të dy nga fshati D. Komuna e Suharekës, 

për shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nënpar.1.4 lidhur me nenin 31 

e lidhur me veprën penale dhuna në familje nga neni 248 par.2 të Kodit nr.06/L-074 Penal të 

Republikës së Kosovës. 

 

Pas leximit të aktakuzës nga Prokurori i shtetit Milot Krasniqi, të akuzuarit kanë theksuar se e kanë 

kuptuar në tërësi akuzën dhe e kanë pranuar fajësinë. Prokurori i Shtetit nuk ka pasur kundërshtime 

lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve.  

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor ka vërtetuar gjendje faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi nga 

pranimi i fajësisë së të akuzuarve, nga shikimi dhe leximi i kallëzimit penal nr.2019-GB-... të 

dt.04.11.2019, shikimi dhe leximi i akt ekspertimit mjeko ligjor të Dr.N. U. të dt.16.11.2019, 

raporti mjekësor i Qendrës së Mjekësisë Familjare në Suharekë me nr....... të dt.03.11.2019, 

procesverbalet mbi marrjen e deklaratës së të pandehurit N. P. dhe V. P. në Stacionin Policor në 

Suharekë me dt.03.11.2019 dhe në procesverbalin mbi marrjen e deklaratës së të dëmtuarit K. P. 

të dt. 03.11.2019 të dhëna në Stacionin Policor në Suharekë si dhe shkresave tjera të lëndës.  

 



Me rastin e marrjes të vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve N. dhe V. P. gjykata vlerësoj të 

gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit 

dhe lartësisë së dënimit, duke gjetur si rrethanë rënduese ushtrimin e dhunës ndaj vëllait të tyre 

por pa i shkaktuar lëndime trupore të dukshme, lëndime këto të konstatuara dhe të përshkruara nga 

eksperti mjeko ligjor Dr. N. U., ndërsa si rrethanë lehtësuese gjykata vlerësoi se të njëjtit janë të 

pa dënuar më parë, rrethanat personale dhe karakterin e të akuzuarve, moshën e të akuzuarve, 

bashkëpunimin e përgjithshëm të të akuzuarve me gjykatën, si dhe sjelljen korrekte të tyre gjatë 

shqyrtimit, andaj gjykata iu shqiptoi dënimin me gjobë në shumë prej 200 euro secilit veç e veç, 

të cilin dënim kanë për ta paguar në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tyre dhe se me këtë 

dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen të jenë më të kujdesshëm dhe të përmbahen 

nga veprimet e tilla apo të ngjashme.  

 

Vendimi mbi kërkesën pronësoro juridike gjykata e bazoi në kuptim të nenit 463 të KPPK-së. 

 

Vendimin mbi shpenzimet gjyqësore dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim të nenit 

450 dhe 451 të KPP-së. 

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

P.nr.472/2019 të dt. 19.10.2020  

 

 

Bashk.Profesional                          Gjyqtari 
    Feim Bytyqi                  Qemail Suka 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të ushtrojë ankesë në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 dite nga dita e pranimit, 

ankesa dorëzohet nëpërmjet të kësaj gjykate. 
 


