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Numri i dokumentit:     00705879 

 

 

P. nr. 50/2019 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA SUHAREKË -Departamenti i 

Përgjithshëm Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari me procesmbajtësen 

Rina Mustafa praktikante e kësaj gjykate, në lënden penale kundër të akuzuarve J. Gj. i akuzuar 

për vepren penale në bashkëkryerje lendimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1 nen par.1.4 lidhur 

me nenin 31, I. Gj. i akuzuar për vepren penale në bashkëkryerje lendimi lehtë trupor nga neni 

188 par.1 nen par.1.4 lidhur me nenin 31,dhe  Xh. Gj. e akuzuar per vepren penale në 

bashkëkryerje lendimi lehtë trupor nga neni 188 par.1 nen par.1.4 lidhur me nenin 31, dhe 

veprën penale asgjësim apo dëmtim të pasurisë nga neni 333 par.1 të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës (KPRK) 04/L-082, duke vendosur sipas aktakuzës të Prokurorise Themelore në 

Prizren PP II nr. 2996-1/2018 të dt. 06.02.2019, në shqyrtimin fillestar publik të mbajtur me dt. 

04.12.2019, në prezencë të Prokurorit të Shtetit Milot Krasniqi dhe të akuzuarve  J. Gj., I. 

Gj.,dhe Xh. Gj. dhe të dëmtuarit Q. G. mori dhe publikishtë shpalli, ndërsa me dt. 11.12.2019 

përpiloi ketë: 

 

 

 

A K T G J Y K I M 
 

Të akuzuarit: 

 

1. J. Gj. nga i ati B., e ëma N. e gjinisë K. i lindur me 15.03.1963 në fshatin L., ku edhe 

jeton me numër personal ............, i martuar, ka përfunduar shkollen fillore, i pa punë, i gjendjes 

së mesme ekonomike, më parë i padënuar, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

2. I. Gj. nga i ati J. dhe e ëma Sh. e gjinisë S., i lindur më 26.01.1998 në fshatin L., ku 

edhe jeton me numër personal ..........., beqar i pa i punë, student i gjendjes së mesme ekonomike, 

më parë i padënuar, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 3. Xh. Gj. nga i ati J., nga e ema Sh. e gjinisë S., e lindur me 21.09.1989 në fshatin L., 

ku edhe tani jeton me numer përsonal ............, beqare, e pa shkolluar, shqiptare shtetas e 

Republikes se Kosovës. 

 

 

JANË  FAJTOR 
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Sepse: 

 

I.Të akuzuarit: J. Gj., I. Gj. dhe Gj. Gj., 

 

Me datën 03.11.2018 rreth orës 19:00 në fshatin L., Komuna e Suharekës, saktësisht tek lapidari 

i fshatit, me dashje i shkaktojnë, lëndim trupor të dëmtuarit Q. G., ish bashkeshorti i Gj. Gj., në 

atë menyrë që pas një mosmarrëveshje dhe fjalosje paraprake rreth procedurave te shkurozimit 

në mes te te demtuarit dhe te pandehures Gj. Gj., te pandehurit e kanë sulmuar te dëmtuarin me 

grushtë, shuplaka e duke e gjuajtur me gurë, me ç’rast e njejti merr lendime të lehta tupore, 

gjegjësishtë gërvishtjeve në hundë dhe ndrydhje të indeve të buta të kraharorit dhe barkut, të 

shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë, e që si të tilla, bëjnë pjesë në dëmtime të lehta 

trupore me pasoja të përkoshme për shëndetin. 

 

- me këto veprime kanë kryer veprën penale në bashkëkryerje lëndim i lehtë trupor, 

nga neni 188, par.1 nën par.1.4 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) 04/l-082. 

 

 

II.E akuzuara Gj. Gj., 

 

Me datën, vend dhe kohë te njejtë të pershkruar si në dispozitivin e (I) te aktgjykimit, pas nje 

fjalosje dhe përleshje paraprake qe kishte me ish bashkëshoritin e saj Q. G. për shkak te 

shkoruzimit  me të, në shenjë revolte benë te pa përdorshëm pasurinë e personit tjetër, duke e 

gjuajtur me gurë veturën e të dëmtaurit  Q. dhe atë duke ia dëmtuar: një dritë në pjesën e përparme 

te anës se majtë, nje dritë sinajlizuse në pjesën e përparme të anës së djathtë, haubën në pjesën e 

përparme, xhamin e përparme, maskën në pjesën e përparme dhe shtyllën e automjetit në pjesën 

e përparme të anës së djathtë. 

 

- me keto veprime ka kryer veprën penale, asgjësim apo dëmtimin e pasurisë nga neni 

333 par.1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 04/l-082. 

 

 

 

  Gjykata në kuptim të neneve 7,17,21,41,46,47, 73,74 si dhe nenit 188 parag. 1 nën parag, 1.4 

lidhur  me nenin 31, nenit 333 par. 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 04/L-

082, dhe neneve 365, 450, 463 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK) 

04/L-123 të akuzuarëve, i shqipton: 

 

 

DËNIM ME GJOBË 
 

Të akuzuarve:  

 

1.J. Gj.  ia shqipton dënimin me gjobë, në shumë prej 200 € (dyqind euro)  shumë e cila duhet 

të paguhet në afat prej 15 ditësh pas plotëfuqishmërisë së këtij akgjykimi.  Nëse i akuzuari në afatin  

e caktuar  nuk dëshiron  ose nuk mund të paguaj gjobën gjykata  mund të zavendësoj dënimin me gjobë  

në dënimin me burgim, duke e shëndrruar dënimin  me gjobë  në 10 ( dhjetë) ditë burgim ashtu që një 

ditë burgim  llogaritet  me 20 € (njëzetë) euro gjobë. 
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2.I. Gj. ia shqipton dënimin me gjobë në shumë prej 100 € ( njëqind euro) , shumë e cila duhet 

të paguhet në afat prej 15 ditësh pas plotëfuqishmërisë së këtij akgjykimi. Nëse i akuzuari në afatin  

e caktuar  nuk dëshiron  ose nuk mund të paguaj gjobën gjykata  mund të zavendësoj dënimin me gjobë  

në dënimin me burgim, duke e shëndrruar dënimin  me gjobë  në 5 ( pesë) ditë burgim ashtu që një ditë 

burgim  llogaritet  me 20 € (njëzetë) euro gjobë. 

 

 3.Gj. Gj.  për veprën penale sikurse në dispozitivin I. të aktgjykimit  ia shqipton dënimin me 

gjobë në shumë prej 150 € ( njëqind e pesëdhjetë euro), shumë e cila duhet të paguhet në afat 

prej 15 ditësh pas plotëfuqishmërisë së këtij akgjykimi.  Nëse i akuzuari në afatin  e caktuar  nuk 

dëshiron  ose nuk mund të paguaj gjobën gjykata  mund të zavendësoj dënimin me gjobë  në dënimin me 

burgim, duke e shëndrruar dënimin  me gjobë  në 7 ( shtatë) ditë burgim ashtu që një ditë burgim  llogaritet  

me 20 € (njëzetë) euro gjobë. 

 Ndërsa për veprën penale sikurse në dispozitivin II. të aktgjykimit i’a shqipton dënimin me burg në 

kohëzgjatje prej 2 (dy) muajve, kurse me propozimin e të akuzuarës ky dënim me burg i zëvendësohet 

nme dënimin me gjobë në shumën prej 300 ( treqind) euro, të cilin duhet ta paguar në afat prej 15 ditësh 
pas plotëfuqishmërisë së këtij akgjykimi. Nëse e akuzuara në afatin  e caktuar  nuk dëshiron  ose nuk 

mund të paguaj gjobën gjykata  do ta ekzekutoj dënimin me burg. 

 

Konform nenit 80 të KPRK gjykata të akuzuarës Gj. Gj. i shqipton dënimin unik me gjobë në 

shumën prej 450 € (katërqind e pesëdhjetë euro), shumë e cila duhet të paguhet në afat prej 

15 ditësh pas plotëfuqishmërisë së këtij akgjykimi.  

  

 

Obligohen të pandehurit J. Gj., I. Gj. dhe Gj. Gj. për shpenzimet e procedurës në atë të paushallit 

gjyqësor në shumë prej 20 euro, dhe për ekspertizën e ekspertit mjeko-ligjor  shumën prej 20 € 

(njëzetë) euro që t’a paguajnë (në menyrë solidare) dhe taksen për kompenzimin e viktimave të 

krimit në shumë prej 30 euro ( secili veç e veç), të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas 

plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcnim të përmbarimit ligjor. 

 

Ndaj të pandehurve shqiptohet dënimi plotësues, konfiskimi i  një sopate të dorës si mjete me 

të cilin është kryer vepra penale . 

 

Obligohet e akuzuara Gj. Gj. që të dëmtuarit Q. G.  për kërkesën pasurore juridike, të i’a 

kompenzoj dëmin e shkaktuar në shumë prej 420 € (katërqind e njëzetë) euro në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcnim të përmbarimit ligjor. 

 

 

 

 

 

                                             A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Prizren - Departamenti i përgjithshëm me aktakuzen PP II 

nr.2996-1/2018 të dt.06.02.2019 ka akuzuar J. Gj., I. Gj., dhe Gj. Gj. për shkak të  veprës penale 

në bashkëkryerje lëndim i lehtë trupor nga neni 188 parag. 1 nën parag. 1.4 të KPRK-së, lidhur 

me neni 31 të KPRK-së, ndërsa për të akuzuarën Gj. Gj., edhe për veprën penale asgjësim apo 

dëmtim i pasurisë nga neni 333 par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar me datën 04.12.2019 ku ka ftuar Prokurorin e 

Shtetit te Prokurorisë Themelore në Prizren i përfaqësuar në ketë seancë nga prokurori shtetit 
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Milot Krasniqi, dhe të akuzuarit J. Gj., I. Gj. dhe Gj. Gj., dhe të dëmtuarin Q. G. ashtu siç e 

parasheh neni 245 parag.1 të KPPRK-së. 

 

            Ne fillim te shqyrtimit fillestar, gjyqtari i ka udhëzuar të akuzuarit për të drejtat e tyre, 

ashtu siq e parasheh neni 246 parag.1 i KPK-së. Të akuzuarit deklaruan se i kanë kuptuar 

udhëzimet. 

 

Gjyqtari ka çmuar se e drejta e tyre në mbrojtje është respektuar dhe se prokurori i shtetit 

ka përmbushur detyrimet që kanë te bëjnë me  zbulimin e provave nga neni 244 të ketij kodi 

ashtu siç e parasheh neni 246 par. 2 i KPK-së. 

 

Ne bazë të nenit 246 par. 3 te KPPRK-së prokurori i shtetit Milot Krasniqi  ka lexuar 

aktakuzen PP.II.nr.2996-1/2018 të dt. 06.02.2019 të Prokurorisë Themelore në Prizren, ku të 

akuzuarit kanë deklaruar se i kanë kuptuar aktakuzat. Ne bazë të nenit 246 parag. 4 të KPPRK-

së pasi që gjyqtari është bindur se të akuzuarit kanë kuptuar aktakuzën, të akuzuarëve i ka ofruar 

mundesinë të pranojnë fajsinë ose të deklarohen të pafajshëm. 

 I pandehuri J. Gj. deklaroi: se e pranoj fajsinë gjykatës i premtoj se në të ardhmen nuk 

do të përserisë veprën të tillë, pendohem per vepren e kryer penale, nuk kam qenë i dënuar më 

parë, jam babi i tetë fëmijëve, i pa punë, i gjendjes së mesme ekonomike, kërkoj nga gjykata që 

të më shqiptohet një dënim më i butë. 

 

I pandehuri I. Gj. deklaroi: se e pranoj fajsinë gjykatës i premtoj se në të ardhmen nuk 

do të përserisë veprën të tillë, pendohem per vepren e kryer penale, nuk kam qenë i dënuar më 

parë, i pa punë, i gjendjes së mesme ekonomike, kërkoj nga gjykata që të më shqiptohet një 

dënim më i butë.  

 

E pandehura Gj. Gj. deklaroi: se e pranoj fajsinë gjykatës i premtoj se në të ardhmen nuk 

do të përserisë veprën të tillë, pendohem për vepren e kryer penale, nuk kam qenë e dënuar më 

parë, e pa punë, e gjendjes së mesme ekonomike, kërkoj nga gjykata që të më shqiptohet një 

dënim më i butë. 

 

Pasi që të akuzuari kanë deklaruar se e pranojnë fajsinë në tërsi në të gjitha pikat e 

aktakuzës, pastaj gjyqtari ka vlerësuar se të akuzuarit kuptojnë natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajit, se pranimi bëhet vullnetarishtë nga të akuzuarit, se pranimi i fajit mbeshtete ne faktet e 

qështjes që përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose 

gabime faktike, të gjitha këto të parapara me nenin 248 parag.1 te KPPRK-së. 

 

Ne bazë të nenit 248 par. 2 te KPP-së për vlerësimin e pranimit te fajsisë së të akuzuarëve, 

gjyqtari ka kërkuar mendimin e prokurorit të shtetit dhe i njejti deklaroj se janë plotësuar kushtet 

nga neni 248 parag. 1 të KPP-së. Prokurori i shtetit Milot Krasniqi lidhur me vërtetimin e fakteve 

relevante për shqiptimin e dënimit deklaroi: mbes pranë aktakuzes, pranimi i fajsisë nga ana e të 

pandehurive është e mbeshtetur ne provat materiale, prova këto nga te cilat është ngritur 

aktakuza, andaj vlersojë se ky pranim i fajsisë është bërë ne mënyrë vullnetare dhe pa kurrfarë 

presioni dhe mbështetet në prova dhe në pajtim me vullnetin e të akuzuarëve lidhur me pranimin 

e fajsisë, i propozoj gjykatës që me rastin e marrjes se dënimit, pranimin e fajsisë ta merr si 

rrethanë lehtësuese. 

 

Ne bazë të nenit 248  parag. 4 te KPP-se, pasi që gjyqtari u bind se janë vërtetuar faktet 

nga paragrafi 1 i ketij neni mori aktvendim me te cilin e ka pranuar pranimin e fajsisë nga të 

akuzuarit dhe vazhdoi me shqyrtimin për vërtetimin e fakteve relevante për shqiptimin e dënimit. 
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Duke i vlersuar me ndërgjegjje provat e nxjerrura në procedurë një nga një dhe në lidhje 

me provat tjera ne bazë te nenit 7 parag.1 dhe nenit 361 te KPPRK-se gjykata ka vërtetuar  nga 

fakti i pranimi i fajsisë së të akuzuarve dhe nga gjëndja faktike e vërtetuar nga provat dhe faktet 

që i përmban aktakuza, siç janë: kallzimi penal i stacionit policor në Suharekë njësia e hetusisë 

me nr. të rastit 2018-GB-... të datës 16.11.2018 deklarata e të akuzuarve J. Gj., I. Gj. dhe Gj. Gj. 

të dhënë në statcionin policor në Suharekë të dt.03.11.2018, deklarata e të demtuarit  Q. G. i 

hartuar në statcionin policor në Suharekë dt. 03.11.2018, si dhe marrja e deklartave e dëshmitarve 

B. O., Rr. K., Sh. Gj., dhëne ne statcionin policor ne Suharekë me datën 03.11.2018 si dhe 

ekspertizën mjekut ligjore Dr.F. B. e datës 15.12.2018 si dhe shkresat e lëndës, si dhe 

fotodokumentacioni nga shkresat e lëndës. 

 

 

Nga këto fakte dhe prova  të vërtetuara në procedurë nga veprimet e të akuzuarëve J. Gj. 

dhe I. Gj. dhe Gj. Gj. përmbushën të gjitha elementet e veprës penale lëndimi i lehtë trupor në 

bashkëkryerje nga neni 188 parag.1 nën par.1.4  lidhur me nenin 31 të KPRK-së, veprim ky i 

realizuar me dashje direkte, duke ndërmarrë veprime të vetëdijshme kundërligjore me qëllim të 

shkatimit të lëndimeve trupore të demtuarit Q. G. ku të akuzuarit e kanë sulmuar te dëmtuarin 

me grushtë, shuplaka e duke e gjuajtur me gurë, me ç’rast e njejti merr lendime të lehta tupore, 

gjegjësishtë gërvishtjeve në hundë dhe ndrydhje të indeve të buta të kraharorit dhe barkutd dhe 

i kanë shkatuar lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin kjo gjendje e 

konstatuar në ekspertizën mjeko-ligjore të ekspertit mjekoligjor dr. F. B.. Të akuzuarit e kanë 

kryer veprën penale sepse në bazë të nenit 7 të KPRK-së, kjo vepër penale është e kundërligjshme 

e cila është e përcaktuar me ligj si vepër penale, tiparet e se cilës janë të përcaktuar me ligj dhe 

për të cilën është përcaktuar sanksioni penal ose masa e trajtimit të detyrueshëm. Për këtë vepër 

penale të akuzuarit janë shpallur fajtor sepse ne përputhje me nenin 17 parag.1 të KPK-së, kryesi 

i veprës penale është penalisht përgjegjës nese është mendërisht i aftë dhe veprën penale e ka 

kryer me dashje apo nga pakujdesia. Ne rastin konkret të akuzuarit  kanë kryer me dashje direkte 

sipas nenit 21 parag. 1 të KPK-së. 

 

 Ndërsa e pandehura Gj. po ashtu me dashje direkte ka ndërmarrë veprime kundërligjore 

duke i’a dëmtuar pasurinë të dëmtuarit Q. G.  duke i dëmtuar veturën me spoatë si mjet me të 

cilin ështe kryer kjo vepër penale dhe ate : një dritë në pjesën e përparme te anës se majtë, nje 

dritë sinajlizuse në pjesën e përparme të anës së djathtë, haubën në pjesën e përparme, xhamin e 

përparme, maskën në pjesën e përparme dhe shtyllën e automjetit në pjesën e përparme të anës 

së djathtë, ku me këto veprime janë formuar edhe elementet e veprës penale asgjësim apo 

dëmtimin e pasurisë nga neni 333. parg. 1 të Kodit Penal të Kosovës. Ne rastin konkret e 

akuzuara keto veprime i ka kryer me dashje direkte sipas nenit 21 parag. 1 të KPK-së, ku dhe ju 

është shqiptuar sanksioni penal. 

 

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

rrethanat lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 73 ,74 të KPRK-së, andaj si rrethanë 

lehtësuese për të akuzuarit muar faktin se e kanë pranuar fajsinë, gjykatës i kanë premtuar se në 

të ardhmen do të kenë kujdes dhe nuk do të përsërisin vepra të tilla, janë pënduar thellë për 

veprimet e tyre për këtë vepër penale, kanë qenë bashkëpunues me gjykatën ndërsa si rrethana 

rënduese gjykata konstatoi se të akuzuarit në bashkëryerje ka kryer veper penale lëndimi i lehtë 

trupor, dhe se i dëmtuari ka qenë ish bashkëshort i Gj. Gj. duke vepruar në rrethanat e cilësuar si 

dhunë në familje. 

 

Për këto vepra penale është paraparë dënim me gjobë apo me burg deri në 1 vit (lëndimi 

i lehtë trupor), repektivisht për veprën penale (asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë) dënimi me burg 

deri në  1 vit burgim,  të akuzuarave iu shqiptuan dënimet sikurse në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, duke vlerësuar se këto dënime janë në përputhshmëri të plotë me shkallën e 
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rrezikshmerisë shoqërore të veprës penale dhe përgjegjesisë penale të akuzuarëve dhe se dënimi 

i shqiptuar do të ndikojnë që të parandaloj të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen si dhe të bëjë rehabilitimin e tyre 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 41 të 

KPRK-së. 

 

Vendimin mbi zëvendësimin e dënimit me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) muajsh në 

dënim me gjobë në shumë prej 300 euro, gjykata e bazoi në kuptim të nenit 47 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK) 04/-082. 

 

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 Kodit Procedures Penale te Republikës 

së Kosovës (KPPRK), ashtu që i detyrojë të akuzuarit që të paguaj shumën gjithsej prej 20 Euro 

( në mënyrë solidare)  në emër të shpenzimeve të ekspertit të mjeksisë ligjore. 

 

Vendimin mbi paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në nenin 450 parag. 3 të KPPRK-së 

ashtu që lartësia e paushallit gjyqësor në shumën prej 20 Euro (në mënyrë solidare) u caktua 

duke pasur parasysh zgjatjen dhe ndërlikueshmërinë e procedurës penale si dhe gjëndjen 

finanaciare të akuzuarve, ndërsa shumën prej 30 euro (secili veq e veq), 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 mbi konfiskimine sendit me anë të cilës është kryer vepra penale gjykata e 

bazoi në nenin 69 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 04/-082. 

 

Vendimin mbi kërkesën pasurore juridike gjykate e bazoi në nenin 463 parag. 1 të Kodit 

të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-123. 

 

               Nga të lartëcekurat është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Procesmbajtësja                                                                            G j y q t a r i 

 

__________________ ___________________

  

Rina  Mustafa 

                                                                                         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. 


