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P.nr. 793/2017 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË- 

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

procesmbajtësen  Rita Basha praktikante e kësaj gjykate, në çështjen penale kundër të akuzuarit  

D. M.  nga   fshati M. komuna Suharekë,  për veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë 

nga neni 333 par.1, dhe veprën penale kanosja nga neni 185 par. 2 të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës (KPRK) 04/L-082,  sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren 

Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.3069-3/17 të datës  05.12.2017, në shqyrtimin gjyqësor  

të mbajtur me datë 14.04.2021 në prani të Prokurorit të Shtetit  Atnor Skoro, dhe të akuzuarit  

dhe mbrojtësit të tij sipsa detyrës zyrtare av. B. K., të dëmtuarës Z. M. mori dhe publikisht 

shpalli, ndërsa me datë 30.04.2021  përpiloi ketë: 

 

 

A K T G J Y K I M 
 

  

I akuzuari  D. M. , nga i ati  i Xh. dhe nënës B., e gjinisë B., i lindur më 14.09.1992 në 

fashatin M. komuna Suharkeë, ku edhe jeton, me numër personal të letërnjoftimit ................, i 

gjendjes te dobët ekonomike , beqar,  shqiptar shtetas i Republikes se Kosoves. 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

 Sepse, 

 

I.Se me datën 18.11.2017 ne fshatin M. Komuna e Suharekës i pandehuri D. M. si rrjedhojë e 

problemeve psiqike qe e kanë afektuar te njejtin me mosmarrëveshje me gjyshen e tij të 

demtuaren Z. M. i njejti me perdorimin e forcës fizike e dëmton një tavolinë, tri dyer të dhomave 

dhe një derë të ballkonit, me që rast të demtuarës i shkakton dëm material. 

 

-me ketë veprim ka kryer veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 

par. 1 Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 04/L-082. 
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II. Me datën 16.11.2017 në fshatin M. Komuna Suharekë saktësisht në shtëpine e tyre të 

përbashkët familjare i pandehuri D. M. si rrjedhojë e problemeve psiqike qe e kanë afektuar, 

seriozisht e kanos me vepra apo gjeste se do ta privojë nga jeta të demtuarën Z. M. në atë mënyre 

qe pas një mosmarrëveshje të lidhur me dhënien e parave të cilat i kishte kërkuar i pandehuri i 

njejti, me një thikë kuzhine gjuan në drejtim te dëmtuares me qëllim te frikësimit dhe shkaktimit 

të ankthit, si rrjedhojë e kësaj tek e dëmtuara ka shkaktuar frikë, ankth, pasiguri për jetën e saj.  

 

-me ketë veprim ka kryer veprën penale kanosja nga neni 185 par. 2 Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK) 04/L-082. 

 

 

            

Gjykata në kuptim të neneve 7,17, 18, 41 ,42 par 1 nen par 1.2 dhe 1.3,  49 par 1 nen par 1.1 dhe 

par 2 nen par1.2 , 50, 51, 52 ,62 par 1 nen par 2.7,  73,74 , 88 par. 1 nen par. 1.2, dhe 90, 333 par 

1, 185 par 2, 2 Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 04/L-082,  neneve  365, 450, 461, 

515 te  Kodit të Procedurës Penal të Republikës së Kosovës  (KPPRK) 04/L-123,  të akuzuarin : 

            

1.Për vepren penale si ne dispozitivin I. i shqipton  dënim me kusht   duke i’a vërtetuar dënimin 

me burg në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve i cili dënim nuk do të ekzekutohet ne kohën e 

verifikimit prej 1 (një) viti nëse i akuazuari nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

 2.Për veprën penale si në dispozitivin  II. i shqipton dëmim me kusht duke i’a vërtetuar dënimin 

me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve i cili dënim nuk do të ekzekutohet ne kohën e 

verifikimit prej 1 (një) viti nëse i akuazuari nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

 

Gjykata bazuar në nenin 80,  të akuzuarin : 

 

 

E  GJ Y K O N 

 

Me dënim unik me kusht  duke i’a vëretuar dënimin me burg në kohëzgjatje prej 7 (shtatë) 

muajve, i cili dënim nuk do ekzekutohet nese i akuzuari në kohën e verfikimit prej një viti, nuk 

kryen vepër tjetër penale, nga dita e plotëfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Të akuzuarit i shqiptohet masa e trajtimit të detyrueshem psikiatrik në liri në kohëzgjatje prej 1 

(një) viti e cila masë do të ekzekutohet nga Qendra e Shëndetit Mendor Prishtinë,  përgjatë 

periudhës së verifikimit prej një viti dhe atë nga dita e plotëfuqishmërise se këtij aktgjykimi. 

 

Ndaj të akuzuarit shqiptohet dënimi plotësues ashtu që i konfiskohet nje thikë e kuzhinës me 

diametër të tehut rreth 15 cm  e cila me pas do të shkatërrohet. 

 

I akuzuari lirohet nga shpenzimet e procedurës. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm me aktakuzën 

PP.II.nr.3069-3/17 të datës  05.12.2017 , e ka akuzuar D. M.  nga   fshati M. Komuna Suharekë,  
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për veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par.1 dhe veprën penale kanosja 

nga neni 185 par. 2, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 04/L-082, aktakuzë të 

cilën e ka përfaqësuar prokurori i shtetit  Atnor Skoro, i cili në seancën e shqyrtimit gjyqësor në 

fjalën përfundimtare ka  berë rregullimin e përshkrimit faktik të aktakuzës si ne  pikës 1 dhe 2, 

ashtu qe: I. Se me daten 18.11.2017, ne fshtin M. Komuna Suharekës i pandehuri D. M. si 

rrjedhoj e problemeve psiqike qe e kanë afektuar te njejtin me dashje e dëmton pasurinë e te 

demtuarit Xh. M., ne ate menyr qe pas nje mosmarrveshje me gjyshen e tij te demtuaren Z. M. i 

njejti me perdorimin e forces fizike e demton nje tavolin, tri dyer të dhomave dhe nje derë te 

ballokonit, me ç’rast të demtuarit i shkakton dem material, ku me  keto veprime ka kryr vepren 

panale asgjesimi apo demtimi i pasurise nga neni 333 par1 te KP-së, dhe se :II. Me daten 

16.11.2017 ne fshtin M. Komuna Suharekës saktesisht ne shtepinë e tyre të përbashket familjare  

i pandehuri D. M. si rrjedhoj e problemeve psiqike qe e kan afektuar, seriozisht e kanos me vepra 

apo gjeste se do te privoj nga jeta te demtuaren Z. M. ne ate menyr qe pas nje mosmarrrveshje 

lidhur me dhenjen e parave te cilet i kishte kerkuar i pandehuri i njejti, me nje thik kuzhine gjuan 

ne drejtim te demtuares me qellim te frikesimit dhe shkaktimit te ankthit, si rrjedhoj e kesaj tek 

e demtuara ka shaktuar frik, ankth, pasiguri, per jeten e saj dhe me  keto veprime ka kryer vepren 

penale kanosje nga neni 185 par 2 te KP-së. Gjithashtu i ka  propozuar gjykates qe i pandehuri 

per veprat penale te larte cekura te shpallet fajtor dhe te denohet sipas ligji, dhe krahas dënimit i 

propozoj gjykates qe ndaj te njejtit konform nenit 88 par .1 pika 1.2 dhe nenit 90 te KPK-së, ti 

shqiptoj masen e trajtimit te detyrushem psikiaktrik në liri e cila do te ekzekutohet ne qendren e 

shendetit mendor ne Prishtinë, ku edhe përkohesisht jeton se bashku me  nenen e tij. Krahas kesaj 

gjykates i propozoj denimin plotesues konfiskimin e nje thike te kuzhines.  

 

Në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me datën 14.04.2021, është lexuar aktakuza nga Prokurori i 

Shtetit dhe pas leximit  të aktakuzës i akuzuari ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën dhe veprën 

penale me të cilën akuzohet duke deklaruar se  nuk e pranoj fajsinë  pasi për këto vepra penale 

jam gjykuar më parë. 

 

Fjala hyrese e te demtuares Z. M. deklaorn se nuk qendroj pran ndejkes penale dhe nuk 

parashtron kerkes pasurore juridike. 

 

Gjykata duke vlerësuar ndyshimin  faktik të dispozitivit të aktakuzës nga ana e prokurorot të 

shteit, ka caktuar avokatin sipas detyrës zyrtare av. B. K. i cil ka propozuar qe te adminstrohen 

te gjitha provat e paraqitura nga ana e prokurorit te shtetit duke perfshir edhe raportin e shendetit 

mendor per klientin tim, perkatesisht ekspertizen e Institutti të Psikiatrsë Forenzike te Kosoves 

nga grupi i ekspertetve dhe ne fund te ketij shqyrtimi gjyqesor te merret nje vendim i drejtë dhe 

duke përfillur mendimin e eksperteve te dhenë ne ekspertizë dhe që ndaj klientit tim te shqiptohet 

masa e trajtimit te detyruar psikiatrik. 

 

E demtuara Z. M. se deklaruar se se nuk qendroj pranë ndejkes penale dhe nuk parashtron kerkes 

pasurore juridike, si dhe për shkak të raportit gjinor familjar me të akuzuarin shfrytëzon të dejtën 

për mos t’u deklaruar në seancën e  shqyrtimit gjyqësor konform  nenit 127 të KPPRK-së. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues pas deklarimit të të akuzuarit për mos ta pranuar fajsinë dhe mbrojtësit 

të tij të caktaur sipas deytrës zyrtare av. B. K., dhe ndyshimit të përshkrimit të gjendjës faktike 

të dipozitvëve të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit se veprimet e të akuzuarit në shkaktimin 

e veprave penale kanë qënë të afektuara nga gjendje e afektuar psiqike e tij, gjykata  ka vendosur 

sikurse në dispozitiv të aktgjykimit pasi që është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar se i akuzuari 

i ka kryer veprat penale sikurse në akuzkuzen e cila është ndryshuar rreth dispozitivit të saj se në 

cilen gjendje i akuzuari i ka shkatuar veprat penale. 
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Gjykata komform nenit 7  dhe 361 të KPPRK-së, saktësisht dhe në mënyrë të plotë vërtetoi faktet 

që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm, me vëmendje dhe përkushtim 

maksimal profesional dhe me përkujdesje të njëjtë vërtetoi faktet kundër të akuzuarit dhe ato në 

favor të tij duke i mundësuar të akuzuarit shfrytëzimin e të gjitha fakteve, dhe me ndërgjegje 

vlerësoi çdo provë një nga një dhe në lidhje me provat tjera dhe në bazë të vlerësimit të tillë ka 

nxjerr përfundimin lidhur me faktet konkrete të vërtetuara me ç’rast gjykata ka ardhur në 

përfundim se në këtë çështje penalo juridike është vërtetuar përtej çdo dyshimi të bazuar mirë se 

i akuzuari D. M. i ka kryer veorat penale sikurse në dispozitivin e këtij aktgjykimi,  kjo gjendje 

faktike është vërtetuar me ekspertizën psikiatrike të Institutit të Psikiatrike Forenzike të Kosovës 

me nr. PPR. 170/2019 i kryer nga grupi i ekspetrëve dr. A. G. psikiatër forenzik, dr.A. B. 

psikiatës dhe N. H. punonjës psikosocial, të cilët në ekzaminimin e të akuzuarit kanë konkluduar 

se tek i akuzuari është evidentuar çrregullimi deluzional , me klasifikimin ndërkombetar të 

sëmundjeve  kodohet me F 22, dhe se ky çrregullim ka ecuri kronike dhe  simptomatologji që 

variron nga mesatarja e në të rëndë, ku karakterizohet me dëmtim të sferës emocionale dhe në të 

menduar dhe si pasojë edhe ndryshime në sjellje si pasojë e binjdeve të tij të gabura me bazë 

patologjike, dhe se në momentin e kryerjes se veprës penle  ka pasur gjendje të aftësisë së 

zvogluar mendore dhe si pasojë aftësia për të kuptuar natyrën dhe rëndësinë  e veprimeve  apo 

mosveprimeve ka qenë esecialishtë e zvogluar, kanë konstatuar  mund të marrë pjesë në seancat 

e shqyrtimeve gjyqësore por se deponimet e  tij  janë me defekte, dhe si përfundim të kësaj 

ekzspertize i kanë rekomandura gjykatës që ndaj të njejtit të shqiptohet masa e trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik në liri, ku ofrohen shërbime psikiatrike në këtë rast QSHM –Prishtinë 

pasi në nëna tij e ka shfaqur gadishmërinë për t’u kujdesur për trajtim të djalit të saj. Kësaj prove 

materiale të grupit të eksperteve Institutit të Psikiatrike Forenzike të Kosovës gjykata i’a fali 

plotësishtë besimin ku vërtetohej se i akuzuari për shkak të problemeve të çregullimit 

psikologjik, i ka kryer veprat penale të cekura si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. Pastaj për 

gjendjen e afektuar të çrregullimit mendor të akuzuarit gjykata e bazoi  edhe në provën materiale 

të eksperit psikaitër dr. S. T. dt. 18.11.2017 i cili ka konstuaruar çrregullim mendor për shkakt 

të përdorimit të marihuanës. Gjithashtu nga provat materiale njesia e forenzikes-lista e deshmive 

te konfiskuara me datën 18.11.2017 ku është konfiskuar një thikë kuzhine ku i dëmtuari e ka 

kanosur të dëmtaurën Z. M. e cila nderlidhët me deklaratën e  demtuarës dhenë ne prokurorinë e 

shtetit me datë 27.11.2017, dhe deklaraten e te demtuares dhene ne stacionin policor Suharekë 

te datës 18.11.2017, ku vërtetohet fakti relevante se i akuzuari e ka kanosur të dëmtuarën me 

thikë duke i kërkuar para. Gjithashtu faktin relevant të dëmtimit të pronës së të dëmtaurit Xh. M. 

e vërtetojnë raportin fillestar te incidentit te stacionit policor Suharekë e datës 18.11.2017, dhe 

raporitn e oficerit I. B. 18.11.2017, raportin e shpejt te policis me datë 18.11.2017,  ku ku 

vëretohet fakti relevant se me datë 16.11.2017 dhe 18.11.2017 i akuzuari kishte kanosur të 

dëmtaurën me thikë duke i kërkaur para dhe kishte dëmtuar  pronën e të dëmtuarit Xh. M. duke 

i dëmtaur  nje tavolinë, tri dyer të dhomave dhe nje derë te ballkonit. E kjo vërtetohet me provat 

materiale të vendit të ngjarjës nga njësia e krimteknikës  se forenzikës e datës 16.11.2017  ku në 

mënyrë të qartë dhe të padyshimtë konstatohet fakti i dëmtimeve të pronës së të dëmtuarve. 

 

Ndërsa deklaratës së të akuzuarit se nuk mund ta pranoj veprën penale sepse i njeti pretendonte 

se për këto veprime të tija ishte gjykuar më parë gjykata i vleresoi si të pa bazuara dhe jo kredibile 

nga se nga vetë eksperiza e kryer ndaj të akuzuarit e cekur më lartë ku komisioni i grupit të 

eksperteve kishte konstatuar se deponimet e tija në gjykatë janë më defkte dhe se pretendimin e 

tij se ishte gjykuar më parë sikurse me datat  e kryerje se vepres penale si në aktakuzë gjykata 

nuk ka mundur ti aprovojë nga se ishin në kundershtim me provat që janë adminstruar në seancen 

e shqyrtimit gjyqësor. 
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Gjithashu mbrojtësi i caktuar sipas detyës zyrtare ka vlerësuar se nga gjendja e afekuar mendore 

e të mbrojturit të tij, nuk ka kundërshtuar provat përsonale dhe materiale të administruar në 

seancen e shqyrtimit gjyqësor dhe është pajtuar që ndaj të mbrojturittë tij të caktohet masa  e 

trajtimit të deytruar psikiatrik në liri nga se veprimet në bazë ekspertizës së ekperteve të Institutit 

të Psikiatrike Forenzike të Kosovës, nga i akuzuari janë kryer nën ndikimin e probleme psiçike  

dhe është pajtuar me propozimin e masës së prokurorit ë shetit që ndaj tij të shqiptohet masa  e 

trajtimit të deytruar psikiatrik në liri në qendra e shëndetit mendor Prishtinë. 

 

Andaj nga gjendja faktike e vërtetuar me lartë në vëprim e te të akuzuarit D. M. përmbushën 

elemetet e veprave peanle si në dispozitiv të aktgjykimit, pasi që është vertetuar më mënyrë të 

pa dyshimtë se:  

 

Me datën 18.11.2017 ne fshatin M. Komuna e Suharekës i pandehuri D. M. si rrjedhojë e 

problemeve psiqike qe e kanë afektuar te njejtin me mosmarrëveshje me gjyshen e tij të 

demtuaren Z. M. i njejti me perdorimin e forcës fizike e dëmton një tavolinë, tri dyer të dhomave 

dhe një derë të ballkonit, me që rast të demtuarës i shkakton dëm material dhe se me  

me datën 16.11.2017 në fshatin M. Komuna Suharekë saktësisht në shtëpine e tyre të përbashkët 

familjare i pandehuri D. M. si rrjedhojë e problemeve psiqike qe e kanë afektuar, seriozisht e 

kanos me vepra apo gjeste se do ta privojë nga jeta të demtuarën Z. M. në atë mënyre qe pas një 

mosmarrëveshje të lidhur me dhënien e parave të cilat i kishte kërkuar i pandehuri i njejti, me 

një thikë kuzhinë gjuan në drejtim te dëmtuares me qëllim te frikësimit dhe shkaktimit të ankthit, 

si rrjedhojë e kësaj tek e dëmtuara ka shkaktuar frikë, ankth, pasiguri për jetën e saj.  

 

Nga këto fakte dhe prova  të adminstruaar në shqyrtimin gjyqësor në prezencën e avokatit 

mbrojtës të caktuar nga kjo gjykatë sipas detyrës zyrtare, nga veprimet e të akuzuarit u  

përmbushën të gjitha elementet e veprës asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par. 1 të 

KP-së, dhe veprën penale kanosje nga neni 185 par. 2 të KP-së me veprimet e të cilit janë 

realizuar elementet e përgjithshme dhe të veçanta të këtyre veprave penale. 

 

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

rrethanat lehtësuese dhe rënduese ne kuptim të nenit 73,74 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) 04/L-082, andaj si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin muar faktin veprat 

penale i ka kryer në gjendje e problemeve psiqike që e kanë efektaur të akuzuarin,  ndrersa si 

rrethanë rënduese gjykata konstatoi faktin se i akuzuari është përseritës i veprave penale të 

këtilla, andaj edhe i shqiptoi dënimin me kusht, ndersa krahas dënimit me kushtë të akuzuarit 

konform nenit 88 par. 1 nen par. 1.2  dhen nenit 90  të KPRK i caktoi masen e trajtimit të detyruar 

psikiatrik  në liri, në afat prej një viti dhe  zbatimit të saj,  gjatë kohë së verifikimit të dënimit të 

shqiptuar me kusht, në të cilen duhet t’a zbatoj nga në Qendrën e Shëndetit Mendor në Prishtinë, 

nga se anëtari i familjës së të akuzuarit nëna e tij gjendet në banim të përkohshem në Prishtinë 

dhe për arsye të përkujdesjës për të akuzuarin dhe realizimit  me sukses të kësaj mase të shqiptuar 

më së miri do të kujdeset  nëna e tij B. M.. 

 

Vendimin që të akuzuarit t’i shqiptohet dënimi plotësues duke i konfisuar  një thikë të kuzhinës 

me diametër të tehut rreth 15 cm  , pasi që gjykata ka vlerësuar se në bazë të nenit 92, te Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074 dhe nenit 115 par.2 nen par 2.1, 2.3 par. 5 te, 

Kodit Procedurës Penal të Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-123, pasi qe ështe mjet me ane 

te se ciles eshte kryer vepra penale dhe për të cilat ligji parasheh konfiskimin. 
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Vendimin mbi lirimin në tërësi nga shpenzimet e procedurës penale gjykata  e bazoi në nenin 

453 parag. 4 të  Kodit të Procedurës Penal të Republikës së Kosovës  (KPPRK)04/L-123, pasi 

me ngarkimin e shpenzimeve të procedurës të dënuarit do t’i rrezikohej gjendja materiale e tij 

dhe e përsonave që detyrohet ti mbaj materialishtë. 

 

 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

P.nr.793/17 14.04.2021  

  

             G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                         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. 

 

 


