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P. nr. 517/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

Gjykata Themelore Prizren - Dega në Suharekë-Departamenti i Përgjithshëm Divizioni 

Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari me procesmbajtësen Albina Loshi 

praktikante e kësaj gjykate, në lënden penale kundër të akuzuarve S. K. nga fshati G. 

komuna Suharekë, për shkak të veprës penale  lëndim i lehtë trupor nga neni 188 parag.2  

lidhur me parag. 1 nën para. 1.4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), dhe F. 

K. nga fshati G. komuna Suharekë, për shkak të veprës penale kanosja nga neni 185 

parag.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) duke vendosur sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Prizren PP II nr. 1562-2/17 të dt. 21.07.2017, në shqyrtimin 

gjyqësor publik të mbajtur me dt. 20.05.2019, 22.05.2019 në prezencë të Prokurorit të 

Shtetit Elfete Purova dhe të akuzuarve S. K. dhe F. K. dhe mbrojtësit të tij av. N. H. nga 

Suhareka, mori dhe publikishtë shpalli, ndërsa me datë 31.05.2019 e përpiloi ketë:  

 

A K T G J Y K I M 
 

 1.I akuzuari 

 

S. K., nga i ati O.  dhe e ëma A. e lindur B., i lindur me 06.07.1965 në fshatin G.  komuna e 

Suharekë, ku edhe jeton, me numër personal .............., i martuar, ka të kryer shkollën e mesme, 

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

 

2.I akuzuari 

 

F. K. nga i ati O.  dhe e ëma A. e lindur B., i lindur me 06.01.1970 në fshatin G.  komuna e 

Suharekë, ku edhe jeton, me numër personal ..............., i martuar, ka të kryer fakultetin 

ekonomin, i punësuar, i gjendjes së mesme ekonomike , më parë i padënuar, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

 

 

1.I Akuzuri S. K., 

 

 I 

ËSHTË  FAJTOR 
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               Se me datën 10.06.2017, rreth orës 23:30 min. në fshatin G. komuna  Suharekë, tek 

pompa e derivateve “E. S.”, i shkakton lëndime të lehta trupore përsonit tjetër, i cili rezulton 

me dëmtim të përkohshëm të shëndetit të përsonit tjetër, në atë mënyrë që për shkak të 

problemeve të vazhdueshme pronësore, në mes të pandehurit dhe vllaut të tij – të dëmtuarit 

/pandehurit F. K. dhe pas një zënke i akuzuari e sulmon fizikishtë të dëmtuarin duke e goditur 

me një shkop druri në pjesë të ndryshme të trupit, me c’rast si pasojë e lëndimeve të leht 

trupore dhe ate : ndrydhje të indeve të buta, në regjionin mollëzor, lëndime të përshkruara në 

mendimin dhe konstatimin e ekspertit mjeko-ligjor të dtës 23.06.2017, 

 

   -me këto veprime  ka kryer veprën penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 parag. 2  

lidhur me parag.1  nënparag.1.4  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). 

 

 

Gjykata në kuptim të neneve 7,17,21,41,42,50,51,52 73,74 si dhe nenit 188 parag.2  lidhur  me 

parag.1 nën para.1.4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK),  dhe  neneve 365, 450 

463 të Kodit Procedures Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK) të akuzuarin ; 

 

E  GJ Y K O N 
 

 

Me  DËNIM ME KUSHT duke  ia vërtetuar dënimin me burg në kohëzgjatje prej 6 

(gjashtë) muajve, dhe në të njëjtën kohë urdhëron që mos të ekzekutohet nese i akuzuari në 

afatin e verifikimit prej 1 (një) viti  nuk kryen vepër tjetër penale nga dita e plotëfuqishmërisë 

së aktgjykimit 

Obligohet të akuzuarit  që në emër të paushallit gjyqësor  të paguajnë shumën prej 20 € 

( njëzet euro), në emër të  ekspertizës  mjeko-ligjore  të paguajnë shumën prej 20 € (njëzet 

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

euro), të gjitha këto 15 ditë pas plotëfuqishmerisë se këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit të detyrueshëm. 

I dëmtuari F. K. nga fshati G. komuna Suharekë për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohët në kontest civil. 

 

           

 

2.I akuzuari F. K., 

 

Konform nenit 363 parag.1 nën parag 1.1 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së 

Kosovës (KPPRK), 

 

II 

REFUZOHET AKTAKUZA 

 

               Se me datën 10.06.2017, rreth orës 23:30 min. në fshatin G. komuna  Suharekë, tek 

pompa e derivateve “E. S.”, seriozit i kanoset përsonit tjetër me gjeste ose me vepra se do ti 

shkaktoj ndonjë e keqe, me qëllim të frikësimit ose shkaktimit të ankthit përsonit të tillë, në atë 

mënyrë që për shkak të problemeve të vazhdueshme pronësore në mes të akuzuarit dhe vllaut 

të tij – të pandehurit S. K. dhe pas një zënke, i akuzuri e kanos të pandehurin S. K., me gjeste 

duke e hapur setrën dhe vënë dorën në brez, dhe me fjalët “unë jam kral, unë jam mbret bëj ç’të 

dua dhe të largoi prej këtu” me ç’rast te i pandehuri shkakton, frikë, dhe ankth, 
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-me këto veprime  kishte për të kryer veprën penale kanosje nga neni 185 parg 1 të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). 

 

Për shkak të tërheqjës nga aktakuza e Prokurorit të Shtetit në fjalën përfundimtare të shqyrtimt 

gjyqësor, 

 

Shpenzimet e procedurë bien në barrë të mjetëve buxhetore të kësaj gjykate 

 

 

            

                                             A r s y e t i m 

 

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

1562-2/17 të dt. 21.07.2017 ka akuzuar S. K. nga fshati G. komuna Suharekë, për shkak të 

veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 parag.2 lidhur me parag. 1 nën para.1.4 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) dhe F. K. nga fshati G. komuna Suharekë, për 

shkak të veprës penale kanosja nga neni 185 para.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK), të cilën aktakuzë e përfaqësoi prokurori i shtetit Elfete Purova, cila në fjalën 

përfundimtare në tërsi ngeli pranë aktakuzës saipërket të akuzuarit S. K., ndërsa për të të 

akuzuarin F. K. u tërhoq na aktakuza në mungesë të provave te konstatuara në shqyrtimin 

gjyqsor. 

 Gjykata ka mbajtuar shqyrtimin gjyqësor me datë 20.05.2019 dhe 22.05.2019 dhe i 

akuzuari i parë S. K. nuk e ka pranuar fajsinë, duke u mbrojtur se nuk e ka ka kryer veprën 

penale që i vëhet në barrë, se kjo nuk është e vërtetë se unë e kam shkaktuar lëndime të 

dëmtuarit të pandehurit të dytë F. K.. Mbrojtësi i të i dëmtuarit av. N. H. theksoi se ekzistojnë 

prova se i dëmtuari ka pësuar lëndim te lehtë trupor duke shtuar se nga i mbrojturi im janë 

inicuar raste të dhunës nga i akuzuari edhe për raste tjera. I dëmtuari i akuzuari i dytë është 

pajtuar me mbrojtësen e tij. 

 

Pas administrimit të provave dhe vlerësimit të tyre secilës veç e veë dhe në lidhmëri me 

njëra tjetrën  dhe fakteve të vërtetuara gjykata konstatoi ketë jendje faktike:   

 

I akuzuari dhe i dëmtuari në cilësi të dëmtuarit dhe akuzuarit, janë vëllezër dhe kanë 

mosmarrëveshje saipërket ndarjës së pasurisë familjare, dhe nga mosmarrëveshjet e 

vazhdueshme të krijuara ka ardhur si pasojë e sulmit fizik dhe lëndimi i të lehtë trupor të të 

dëmtuarit  në pompën e derivateve “E. S.” cili ka rezultuar me lëndim të përkohshëm të 

shëndetit të dëmtuarit nga një zënke e krijuar lidhur me qeshtjet e pa zgjidhura pronësore, duke 

e goditur  me një shkop druri në pjesë të ndryshme të trupit krah dhe gjokës. Ketë fakt të 

shkaktimit të lëndimit të lehtë trupor  në ditën kritike të datës 10.06.2017 rreth orës 23:30 

minuta  e thekson i dëmtuari në deklaratën e tij të dhënë në stacionin policor në Suharekë 

mënjëherë pas lëndimit të marrë, deklarimit të tij në seancën e shqyrtimit gjyqësor si dhe 

dokumentacionin mjekësor, dhe ndihmën e kërkuar mjekësore në QKMF- Suharekë, i cili 

lëndim është konstatuar në raportin mjekësor të lëshuar me dt.11.06.2017 i konstatuar nga 

mjeku Q. Z.. Gjithashtu  ketë gjendje  faktike të lëndimit te lehtë trupor të të dëmtuarit me 

pasoja të përkohshme të shëndetit e vërteton edhe Akt ekspertimi mjeko ligjor mbi 

ekzaminimin e lëndimeve trupore të ekspertit mjeko ligjor të Dr. N. U. i dt. 23.06.2017 ku 

është konstauar se lëndimet e shkaktuara ndaj te dëmtuarit paraqiten si ndrydhje të indeve të 

buta në regjionin mollëzor, të cilat dëmtime janë shkaktuar nga veprimi mekanik i mjetit të 

fortë, mbrretës (jo te mprehtë). Gjykata në tëresi ja fali besimin këtyre provave si të besueshme 
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dhe të vërtetuar me gjendjen e fakteve ngase janë të bazuar në ekspertizën mjeko ligjore nga 

profesionistet shëndetësor  të cilat përputhën me deklaratën e të dëmtuarit se me datë 

10.06.2017 ishte i sulmuar dhe goditur me një shkop druri nga i akuzuari në pjesë të ndryshme 

të trupit si krah dhe gjokës dhe në mjkërr.  Nga këto prova qartë dhe pa mëdyshje u vërtetua se 

i dëmtuar pas një  mosmarrëveshje lidhur me ndarjen e pasurisë, me të akuzuarin rreth orës 

23.30 min. të datës 10.06.2017, ka pësuar lëndime të lehta trupore me pasojë të përkohshme 

për shëndetin  me një mjet me të cilin do të mund të shkaktoheshin lëndime serioze që do të 

mund të shkaktonin dëmtim të rëndë të shëndetit siç ishte shkopi nga druri, nga i akuzuari duke 

e vërtetuar këtë fakt me provat e cekur më lartë dhe bindëse për gjykatën nga veprimet 

inkriminuese të ndërmarrura nga i akuzuari.  

Gjykata nuk ia fali besimin deklaratës së të akuzuarit të dhënë në shqyrtimin gjyqësor 

dhe në deklartatën e dhënë në stacionin policor në Suharekë, se nuk është vërtetë se e ka 

sulmuar të dëmtuarin  por vetëm të ken bisedur me të dëmtuarin, se gjoja ai i dëmtuari  më ka 

kanosur duke e mbajtur dorën në brez, duke e kërcnuar se unë jam mbret dhe bëj atë që dua, si 

dhe të largoi nga këtu, nga se nuk nuk u vërtetue fakti i till nga se i dëmtuari nuk ka qenë i 

armatosur, pasi pas ngjarjës krititike ka arritur policia dhe nuk ka konstatuar se i dëmtuari ka 

mbajtur ndonjë armë apo të ketë kanosur të akuzuarin çka e vërteton kallzimi penal dhe 

veprimet e ndërmarruar nga policia. Gjithashtu gjykata nuk ia fali besimin deklatatëes së dhënë 

në shqyrtimin gjyqsor të akuzuarit se ai ka qenë në largësi prej 100-150 metra nga i dëmtuari 

dhe se nuk e ka sulmua por vetëm kanë biseduar, nuk mund të pranohet nga gjykata ky fakt 

pasi që më momëntin kritik ka qënë ora 23.30 minuta dhe pretendimi se kanë biseduar nga një 

distancë prej 100-150 metra është deklarim për ti ikur përgjegjësisë penale dhe lidhur me ketë 

gjykata nuk e vlersoi si deklaratë të mbështetur në gjendjen faktike dhe nuk ia fali besimin. Me 

asnjë provë kundërthëse tjetër i akuzuari nuk ka mundur të kundërshtoj faktin se nuk i ka  

shkaktuar lëndim të lehtë trupor ndaj të dëmtuarit përveq kundërshtimit deklatativ të tij, për ti 

ikur përgjegjësisë penale. 

 

Andaj nga kjo gjendje e vërtetuar faktike si është përshkruar në dipozitivin I të këtij 

aktgjykimi si dhe nga elaborimi i provave  të vërtetuara në procedurë pa dyshim rrjedh se në  

veprimet e të akuzuarit  përmbushën të gjitha elementet e veprës penale lëndimi i lehtë trupor 

nga neni 188 parag.2 lidhur me parag.1 nën parag.1.4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK), të cilën e ka kryer me dashje direkte, me veprimin e kundërligjshëm me një shkop 

druri i cili mund të shkaktonte dëmtime serioze per shëndetin, duke i shkaktuar të dëmtuarit 

lëndime të lehta trupore me pasojë të përkohshme për shëndetin. 

 

Sai përkët fajsisë gjykata ka gjetur se të i akuzuari ka ekzistuar dashja që veprën penale 

të përshkruar si më lartë dhe në dispozitivin e këtij aktgjykimi, ndërsa gjatë procedurës  penale 

nuk janë paraqitur rrethana që e përjashtojnë përgjegjësinë penale të akuzuarit kështu që i 

akuzuari u shpall fajtor dhe është penalishtë përgjegjës.  

 

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 Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK), andaj si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin muar faktin se nuk  ka qenë i 

dënuar më parë,  ka qenë bashkëpunues me gjykatën ndërsa rrethana rënduese gjykata nuk 

gjeti. 

 

Për këtë vepër penale është paraparë denimi me burg  deri në tre vite, i akuzuarit  u 

gjykua me dënim me burg prej 6 muajve me kusht, duke vlerësuar se tërheqja e vërejtjës me 

kërcnim të dënimit me burg është i nevojshme që të ndaloj  kryersin të mos kryej vepra tjera 

penale sipas nenit 50 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), nese të akuzuarit në 
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afat prej1 (një) viti, nuk kryen vepër tjetër penale, me bindje se ky dënim është në 

përputhshmëri të plotë me shkallën e rrezikshmerisë shoqërore të veprës penale dhe 

përgjegjesisë penale të akuzuarit dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojnë 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 41 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK). 

 

           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 e detyrojë të akuzuarit që të paguaj shumën gjithsej 

prej 20 Euro  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  u caktua duke pasur parasysh 

zgjatjen dhe ndërlikueshmërinë e procedurës penale si dhe gjëndjen finanaciare të akuzuarit, 

ndërsa shumën prej 30 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 mbi realizimin e kërkesës pasurore juridike në kontest civil gjykata e bazoi 

në nenin 463 parag. 2 të Kodit të Procedurë Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK). 

 

Ndërsa saipërket të të akuzuarit Florim Kurtishaj gjykata vendosi sikurse ne 

dispozitivin II. të këtij Aktgjykimi  ngase prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare të 

shqyrtimi gjyqësor është tërhequr nga ndjekja penale në mungesë të provave të vërtetuara në 

shqyrtimin gjyqsor, konform nenit 363 parag.1 nën parag.1.1 të Kodit të Procedurë Penale të 

Republikës së Kosovës (KPPRK)  

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

 

             GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

                  Departamenti i përgjithshëm-Divizioni penal 

                            P.nr. 517/17 të dt. 22.05.2019 

 

 

     Procesmbajtjësja                   G j y q t a r i  

      Albina Loshi                            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. 

 

 

 

 


