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Numri i lëndës: 2018:045785 

Datë: 05.02.2020 

Numri i dokumentit:     00813162 

 

 

P.nr.61/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

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

Erjona Bytyqi praktikante e kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarës Sh. B. nga fsh.D. 

Komuna Suharekë, për shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 parag. 1 neni 

parag.1.4 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 04/L-082, e duke 

vendosur sipas aktakuzës të PTH në Prizren PP.II.nr.827-5/17 të dt.05.07.2017, në shqyrtimin 

fillestar të mbajtur  me dt. 03.01.2020, në prezencë të Prokurorit të Shtetit Petrit Kryeziu dhe të 

akuzuarës, mbrojtësit av. I. Xh. K.-Suharekë sipas autorizimit, mori dhe publikishtë shpalli ketë: 

 

A K T G J Y K I M 
 

E akuzuara Sh. B., nga i ati R.  dhe e ëma  D., e lindur me datë 29.07.1966 në fshatin P. 

komuna Suharekë, me vendbanim në fshatin D.  komuna Suharekë, me numër përsonal 

..................., e papunë, e martuar, analfabete, e gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar shtetas i 

Republikës së Kosovës, e pa dënuar më parë, 

 

 

ËSHTË  FAJTORE 

 

   Sepse me datë 03.04.2017, rreth orës 19:00, në fsh. D. komuna Suharekë e akuzuara për 

shkak të mosmarrëveshjeve ka sulmuar fizikishtë nusen e djalit duke e goditur me duar në pjesën 

e trupit, kokës dhe fytyrës, me ç’rast të dëmtuarës F. H.-C., në bashkëkryerje me të dënuarin B. 

C. i shkakton lëndime të lehta trupore të përshkruara si në akt ekspertimin e mjeko- ligjor të Dr. 

V. K. të dt. 14.05.2017, me nr. ref. 03/2017, 

 

  

   -me këto veprime kryen veprën penale të lëndimit të 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. 

 

Gjykata nē kuptim te neneve 7,17,21,41, 49 parg.1nën parg. 1.1,50,51,73,74 si dhe nenit 

188 par. 1  nën par. 1.4  lidhur  me nenin  31 të KPK-së, dhe nenit 365, 450 dhe 463 të akuzuarën: 
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E  GJ Y K O N 

 

ME DENIMIN ME KUSHT duke i’a vërtetuar dënimin me burg në kohëzgjatje prej 3 

(tre) muajve, dhe njëkohësishtë urdhëron që ky dënim mos të ekzekutohet, nese në afatin e 

paraparë të verifikimit prej 1 (një) viti,  e akuzuara nuk kryen vepër tjetër penale. 

  

Obligohet e akuzuara me  shpenzimet  e procedurës, në emër të paushallit gjyqësor të 

paguaj shumën prej 20 €, dhe në emër të taksës  për kompenzim të viktimave të krimit  shumën 

prej 30 €, të gjitha këto pas plotëfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit 

me dhunë. 

 

Të dëmtuarën F. H.-C. nga fshati N. komuna D. për realizimin e kërkesës  pasuroro 

juridike udhëzohen  në kontest të rregullt  civil. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore ne Prizren- Departamenti i përgjithshëm me aktakuzën 

PP.II.nr.827-5/17 të dt.05.07.2017 ka akuzuar Sh. B. dhe B. C. nga fshati D.  komuna Suharekë, 

për shkak të veprës penale  lëndimi i lehtë trupor në bashkëkryerje, nga neni 188 par. 1  nën par. 

1.4  lidhur  me nenin  31 të KPK-së. 

 

 Gjykata me dt. 17.01.2019 ka bërë veçimin e procedurës ndaj të akuzuarës Sh. B. për 

arsye se nuk ka mundur të prezentoj në gjykim për shkak të sëmundjes. 

 

Gjyqtari ka çmuar se e drejta e saj 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 KPP-së prokurori i shtetit Petrit Kryeziu ka lexuar 

aktakuzen PP.II.nr. 827-5/17 të dt.05.07.2017 të Prokurorisë Themelore në Prizren , ku e 

akuzuari ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzen. Ne bazë të nenit 246 parag.4 të KPP-së pasi qe 

gjyqtari është bindur se i akuzuari e ka kuptuar aktakuzën, të akuzuarit i ka ofruar mundesinë të 

pranoj fajsinë ose të deklarohet i pafajshëm. 

 

E akuzuari ka deklaruar se e pranon fajsisë në tërsi në të gjitha pikat e aktakuzës, i premtoj 

se në të ardhmen nuk do të përserisë vepra të tilla dhe do të jem i kujdesshëm, pendohem per 

vepren e kryer penale, këtë vepër e kam kryer për herë të parë, kërkoj nga gjykata që të më 

shqiptohet një dënim më i butë. 

 

 Gjykata ka vlerësuar  se e akuzuara e kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, se 

pranimi bëhet vullnetarisht nga i akuzuari, se pranimi i fajit mbështet ne faktet e çështjes 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 KPP-së. 

 

Prokurori i shtetit e PTH-Prizren lidhur me vërtetimin e fakteve relevante për shqiptimin 

e dënimit deklaroi: mbes pranë aktakuzes, pranimi i fajsisë nga ana e të pandehurit është e 

mbështetur në provat materiale, prova këto nga të cilat është ngritur aktakuza, andaj vlerësoj se 

ky pranim i fajsisë është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kurrfarë presioni dhe mbështetur mu 
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në këto prova dhe në pajtim me vullnetin e të akuzuarit, i propozoj gjykatës që me rastin e marrjes 

së dënimit, pranimin e fajsisë ta merr si rrethanë lehtësuese. 

 

Duke i vlersuar me ndërgjegjje provat e nxjerrura në procedur një nga një dhe në lidhje 

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

gjendje faktike:    

 

     - Se me datë 03.04.2017, rreth orës 19:00, në fsh. D. komuna Suharekë e akuzuara për shkak 

të mosmarrëveshjeve ka sulmuar fizikishtë nusen e djalit duke e goditur me duar në pjesën e 

trupit, kokës dhe fytyrës, me ç’rast të dëmtuarës F. H.-C., në bashkëkryerje me të dënuarin B. C. 

i shkakton lëndime të lehta trupore të përshkruara si në akt ekspertimin e mjeko- ligjor të Dr. 

Vesa Kotori të dt. 14.05.2017, me nr. ref. 03/2017, 

 

Gjendjen e till faktike gjykata e ka vertetuar nga pranimi i fajsisë nga ana e të pandehurit si dhe 

nga provat dhe faktet që i përmban aktakuza kallëzimi penal me nr. të rastit 2017-GR-., të datës 

07.04.2017 i drejtorisë rajonale të policisë në Suharekë,  raporti fillestar i incidentit i stacionit 

policor në Suharekë i dt. 04.04.2017, deklarata e të pandehurit B. C. e dt.03.04.2017, raporti i 

oficerit e dt. 03.04.2017, raportet mjekësore të dëmtuarës F. H.-C. nga QKMF Suharekë të 

dt.03.04.2017, deklarata e dëshmitarit K. C. e dt. 04.04.2017, dhënë në stacionin policor në 

Suharekë, akt ekspertimin e mjeko- ligjor të Dr. V. K. të dt. 14.05.2017, me nr. Ref. ../2017. 

  

Nga këto fakte dhe prova dhe nga vetë pranimi i fajsisë në shqyrtimin fillestar të 

vërtetuara në procedurë nga veprimet e të akuzuarit Sh. B. përmbushen të gjitha elementet e 

veprës penale të lëndimit të lehtë trupor nga neni 188 par. 1  nën par. 1.4  lidhur  me nenin  31 të 

KPK-së, të cilën e ka kryer me dashje direkte në bashkryerje me të dënuarin B. C.. 

 

 E akuzuara e ka kryer veprën penale sepse në bazë të nenit 7 të KPRK-së,  kjo vepër 

penale është e kundërligjshme e cila është e percaktuar me ligj si vepër penale, tiparet e se cilës 

janë të përcaktuar me ligj dhe për te cilën është përcaktuar sanksioni penal ose masa e trajtimit 

të detyrueshëm. 

Për këtë vepër penale i akuzuari është shpallur fajtor sepse ne përputhje me nenin 17 

parag.1 të KPK-së, kryesi i veprës penale është penalisht përgjegjës nëse është mendërisht i aftë 

dhe veprën penale e ka kryer me dashje apo nga pakujdesia. 

 

Ne rastin konkret i pandehuri këtë vepër e ka kryer me dashje direkte sipas nenit 21 

parag.2 të KPK-së, ku dhe  i është shqiptuar sanksioni penal sikurse në disozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

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

rrethanat lehtësuese dhe rënduese ne kuptim te nenit 73 të KPRK-së, andaj si rrethanë lehtësuese 

për të akuzuarin muar faktin se e ka pranuar fajsinë, gjykatës i ka premtuar se në të ardhmen do 

të këtë kujdes dhe nuk do të përserisë vepra të tilla, është pënduar për këtë vepër penale, i gjendjës 

së dobët financiare, ndaj saj nuk ështe duke u zhvilluar ndonjë procedurë tjetër penale, ka qenë 

bashkëpunues me gjykatën, ndërsa rrethana rënduese gjykata konstatoi se në bashkëkryerje me 

B. C. ka kryer veprën penale lëndimi i lehtë trupor ndaj të dëmtuarës F. H.. 

 

Për këtë vepër penale është parapar denimi me gjobë ose me burg deri në një vit, të njejtës 

iu shqiptua dënimi me kusht me burg, i cili denim nuk do të ekzekutohet në afatin e paraparë 

prej 1 (një) viti, duke vlerësuar se tërheqja e vërejtjës me kërcnim të dënimit me gjobë të 

shqiptuar është e nevojshme që të ndaloj kryersin të moskryej vepra tjera penale sipas  konform 
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nenit 50 të KPK-së, me bindje se dënimi me kusht është në përputhshmëri të plotë me shkallen 

e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe i përgjegjesisë penale të të akuzuarit dhe se i 

njejti dënim do të ndikoj që të parandaloi të akuzuarin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen 

si dhe të bëj rehabilitimin e tij si dhe të parandaloj përsonat e tjerë nga kryerja e veprave penale 

të shpreh gjykimin shoqeror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit, çka është edhe qëllimi i dënimit i parapar me nenin 41 të KPRK-së. 

Vendimin që të dëmtuarit lidhur me kërkesën pasurore juridike për kompenzimin e dëmit 

të shkaktuar me këtë vepër penale të udhëzoj në kontest civil, gjykata e bazoi në nenin 463 

parag.2 të KPP-së, pasi që të dhënat e mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin bazë të 

sigurt për gjykim të plotë e as të pjesërishëm të kësaj kërkese. 

 

Vendimin mbi paushallin gjyqesor gjykata e bazoi në nenin 450 parag.3 të KPPK-së 

ashtu që lartësia e paushallit gjyqësor ne shumën prej 20 Euro u caktua duke pasur parasysh 

zgjatjen dhe ndërlikueshmerin e procedures penale si dhe gjendjen finanaciare të akuzuarit, 

ndërsa shumën prej 30 euro në emër të viktimave të krimit bazuar në nenin 39 parag.3 te ligjit 

mbi kompenzimin e viktimave te krimit nr. 05/L-036. 

 

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

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

                  Departamenti i përgjithshëm-Divizioni penal 

                            P.nr. 61/2020 të dt. 03.02.2020 

 

 

 

     Praktikantja                     G j y q t a r i  

   Erjona Bytyqi                           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. 

 

 

 

 


