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Numri i lëndës: 2021:088396 

Datë: 02.08.2021 

Numri i dokumentit:     02051368 

P. nr. 101/2021 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË/ DEGA NË MALISHEVË, DEPARTAMENTI I 
PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI PENAL, gjyqtari i vetëm gjykues Njazi Morina, me 
zyrtaren ligjore Albane Morina, në lëndën penale kundër të akuzuarve: J. B., nga fshati 
B., Komuna e Malishevës, për shkak të veprës penale shkaktim i rrezikut të 
përgjithshëm nga neni 356 par.1 të KPRK-së dhe veprës penale lëndim i lehtë truporë 
nga neni 185 par.1 nën par.1.4 të KPRK-së, të akuzuarve: E. T. dhe M. T., që të dy nga 
fshati B., Komuna e Malishevës, për shkak se kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë 
trupor në bashkëkryerje nga nenin 185 par. 2  lidhur me par.1 nën par.1.4 e lidhur me 
nenin 31 të KPRK-së, të akuzuar nga Prokuroria Themelore Gjakovë - Departamenti i 
përgjithshëm me aktakuzë PP/II.nr.694/2021, të datës 27.05.2021, në shqyrtimin 
fillestar të mbajtur më 02.06.2021, në prezencën e Prokurores së Shtetit Dëshire Jusaj,  
të akuzuarve: J. B. së bashku me mbrojtësin e tij Albert Kryeziu, avokat në Malishevë, 
E. T., së bashku me mbrojtësin e tij Agron Kryeziu, avokat në Malishevë, M.T. së bashku 
me mbrojtësin e tij Daut Krasniqi, avokat në Malishevë, më 07 qershor 2021 nxjerri 
dhe publikisht shpalli këtë: 
 
 

A K T G J Y K I M  
 
I. I akuzuari J. B. nga i ati N., e ëma B., e gjinisë T.u, i lindur më ..., në fshatin B., 
Komuna e Malishevës, shqiptar, shtetas i R. së Kosovës, më parë i pa dënuar, i martuar, 
atë i 3 fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, punon 
si punëtorë me dyer e dritare në M., në firmën ..., me numër personal ..... 
 
II. I akuzuari E. T., nga i ati M., e ëma V., e gjinisë K., i lindur më ...., në fshatin B., 
Komuna e Malishevës, shqiptar, shtetas i R. së Kosovës, më parë i pa dënuar, i martuar, 
atë i 3 fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së mesme ekonomike, punon në 
ndërtimtari si punëtor, me numër personal .... 
 
III. I akuzuari M. T., nga i ati E., e ëma Sh., e gjinisë Sh., i lindur më ..., në fshatin B., 
Komuna e Malishevës, shqiptar, shtetas i R. së Kosovës, më parë i pa dënuar, i martuar, 
atë i 3 fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së mesme ekonomike, punon në 
ndërtimtari si punëtorë, me numër personal ..... 
 
 

I. 
I akuzuari J. B.,  
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ËSHTË FAJTOR 

Sepse, 
 

1. Më datë 07.05.2021, rreth orës 19:30/h, në Rr. “G.j K. S.”, saktësisht tek lokali “M.”, 

në M.ë, me dashje dhe me automjetin e tij O.. C. me targa ...., shkakton rrezik të madh 

për jetën e njerëzve, konkretisht të dëmtuarave E. T. dhe M. T., në atë mënyrë që për 

shkak të një mosmarrëveshje që kishin pasur më dt.04.05.2021, në komunikacion ku 

edhe ishin përleshur fizikisht mes vete por rastin nuk e kishin raportuar në polici, ashtu 

që natën kritike derisa të dëmtuarit ishin me automjetin e tyre të tipit B., ngjyrë e zezë 

duke shkuar për kontroll mjekësore në P., i pandehuri J.fillimisht ndalet në anën e 

djathtë të rrugës dhe posa i vëren të dëmtuarit duke u afruar me automjetin e tyre e kur 

arrin në drejtimin paralel iu zë rrugën dhe i godet me automjetin e tij, me ç’ rast tek të 

dëmtuarit ka shkaktuar rrezik për jetën e tyre. 

- me këto veprime ka kryer veprën penale shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga neni 
356 par.1 të KPRK-së. 
 
2. Me datë 07.05.2021 rreth orës 19:30/h në Rr. “Gj. Ka.S.”, saktësisht tek lokali “M.”, 
në M., me dashje i shkakton lëndime të lehta trupore të dëmtuarit E. T., në atë mënyrë 
natën kritike pasi i pandehuri i’ a zë rrugën të dëmtuarit duke e goditur me veturën e tij, 
i pandehuri J. del nga automjeti dhe fillon të përleshet fizikisht me të dëmtuarin, duke e 
goditur me grushte në pjesë të ndryshme të trupit, me ç’ rast të dëmtuarit i ka shkaktuar 
lëndime të lehta trupore në dorën e djathtë dhe ndrydhje në gjoks, të përshkruara si në 
akt ekspertimin mjeko ligjor të Dr. V. K. me numër të referencës ...., datë 17.05.2021. 
 
- me këto veprime ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nën 
par.1.4 të KPRK-së. 
 
Gjykata me aplikimin e neneve 4, 6,7,17,21,38,39,40,42,47,48,49,69,70,71,72,76 par. 
1, 79,356 par.1, 185 par.1 nën par.1.4 të KPRK-së, si dhe neneve 248,359 par.2, 365, 
450, të KPPK-së, të akuzuarit, 
 

IA CAKTON 

 
Për veprën e parë I- 1, për veprën penale shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga neni 
356 par.1 të KPRK-së, të përshkruar në piken I- 1 të këtij aktgjykimi, dënimin me gjashtë 
(6) muaj burgim, 

Për veprën e dytë I- 2, për veprën penale lëndim i lehtë truporë nga neni 185 par.1 nën 

par.1.4 të KPRK-së, të përshkruar në piken I- 2 të këtij aktgjykimi, dënimin me tre (3) 

muaj burgim, 

 

Kurse, në bazë të nenit 76, paragrafi 2, nën paragrafi 2.2 të KPRK,  

 
E gjykon 
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Me dënim UNIK BURGIMI prej tetë (8) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse 
i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej dy (2) vite, nuk kryen ndonjë vepër 
tjetër penale. 

Ne qofte se i akuzuar gjate kohës se verifikimit kryen ndonjë vepër te re penale, do ti 

llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 07.05.2021 deri më 04.06.2021. 

 

II. 
 
Të akuzuarit: E. T. DHE M. T.,  
 

JANË FAJTORË 
Sepse, 
 
 
3. Më datë 07.05.2021 rreth orës 19:30/h në Rr. “Gj. K. S.”, saktësisht tek lokali “M.”, në 

Malishevë, të pandehurit të bashkëveprimit me njëri tjetrin, me dashje dhe me mjet të 

rrezikshëm i shkaktojnë lëndime të lehta trupore të dëmtuarit J. B., në atë mënyrë që 

për shkak të një mosmarrëveshje që kishin pasur mes vete disa ditë më parë në 

komunikacion, natën kritike pasi takohen tek vendi i lartcekur i dëmtuari J. i godet me 

veturë të pandehurit në automjetin e tyre, e pastaj dalin të tre nga veturat dhe fillojnë të 

përleshen fizikisht mes vete, ku i pandehuri E. e godet të dëmtuarin disa herë me 

grushte në pjesën e kokës, më pas i pandehuri M. e merr një shufër metalike dhe e 

godet disa herë në pjesën e shpinës, derisa ndërhyjnë disa kalimtarë të rastit për t’i 

ndarë, me ç‘ rast i shkaktojnë lëndime të lehta trupore, të përshkruara si në akt 

ekspertimin mjeko ligjorë të Dr. V. K. me numër të referencës ..., datë 17.05.2021. 

- me këto veprime kanë kryere veprën penale lëndim i lehtë truporë në bashkëkryerje 
nga neni 185 par. 2 lidhur me par. 1 nën par.1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 
 
Gjykata me aplikimin e neneve 4, 6,7,17,21,38,39,40,42,47,48,49,69,70,71,72,76 par. 
1, 79, 185 par. 2 lidhur me par. 1 nën par.1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, si dhe 
neneve 248,359 par.2, 365, 450, të KPPK-së, të akuzuarit: E. T. DHE M.T. i gjykon 
me, 
 

DËNIM ME KUSHT 
 
Të akuzuarin E. T. e dënon me dënim me burgim në kohëzgjatje prej prej pesë (5) 
muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit 
në afatin prej dy (2) vite, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale.  
 
Ne qofte se i akuzuar gjete kohës se verifikimit kryen ndonjë vepër te re penale, do ti 

llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 07.05.2021 deri 04.06.2021. 

Të akuzuarin M. T. e dënon me dënim me burgim në kohëzgjatje prej prej pesë (5) 
muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit 
në afatin prej dy (2) vite, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale.  
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Ne qofte se i akuzuar gjete kohës se verifikimit kryen ndonjë vepër te re penale, do ti 

llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 07.05.2021 deri 04.06.2021. 

Detyrohen të akuzuarit që në emër të kompensimit të viktimave të krimit që secili veç e 
veç ti paguajnë shpenzimet me nga 30,oo €, shpenzimet e procedurës penale në 
mënyrë solidare në shumën me 20,oo €, si dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor që 
secili veç e veç me nga 30 €, të gjitha këto në afatin prej 15 ditëve nga dita e 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
 

A r s y e t i m i  
 
Prokuroria Themelore - Departamenti i përgjithshëm në Gjakovë, me aktakuzë 
PP/II.nr.694/2021, të datës 27.05.2021, ka ngritur aktakuzë ndaj të akuzuarve: J.B., nga 
fshati B., Komuna e Malishevës, për shkak të veprës penale shkaktim i rrezikut të 
përgjithshëm nga neni 356 par.1 të KPRK-së dhe veprës penale lëndim i lehtë truporë 
nga neni 185 par.1 nën par.1.4 të KPRK-së, të akuzuarve: E.T. dhe M. T., që të dy nga 
fshati B., Komuna e Malishevës, për shkak se kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë 
trupor në bashkëkryerje nga nenin 185 par. 2  lidhur me par.1 nën par.1.4 e lidhur me 
nenin 31 të KPRK-së, të akuzuar nga Prokuroria Themelore Gjakovë - Departamenti i 
përgjithshëm me aktakuzë PP/II.nr.694/2021, të datës 27.05.2021. 
 
Gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin fillestar më 02.06.2021, ku prezent ishin 
prokurorja e shtetit Dëshire Jusaj, të akuzuarit: J. B. së bashku me mbrojtësin e tij av. 
Albert Kryeziu, E. T., së bashku me mbrojtësin e tij av. Agron Kryeziu, M. T. së bashku 
me mbrojtësin e tij av. Daut Krasniqi, dhe pas leximit te aktakuzës nga prokurorja e 
shteti, të pandehurve iu dha mundësia për të pranuar fajësinë apo të deklarohen të 
pafajshëm. 
   
Pas deklarimeve të pandehurve se ndjehen fajtor për kryerjen e veprave penale për të 
cilat akuzohen nga Prokuroria, gjykata me Aktvendim pranoi pranimet e fajësive nga të 
pandehurit pasi që është bindur plotësisht se ishin të vetëdijshëm për pasojat e 
pranimeve të fajësive. 
 
Prokurorja e shtetit jep mendimin se nuk e kundërshtoj pranimet e fajësive së të 
akuzuarit J. B., për të dy veprat penale pranimi i të cilit ka mbështetje në provat që 
gjendën në shkresat e kësaj aktakuze, pranimi i fajësisë i vullnetshëm i bërë pas 
konsultimit më mbrojtësin e tij sipas autorizimit. Nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë 
së të akuzuarit E. T.  për veprën penale e cila i është vënë në barrë, pranim ky i 
mbështetur në prova si në aktakuzës, po ashtu i vullnetshëm i vetëdijshëm për pasojat 
e pranimit të tij dhe pas konsultimit së tij me mbrojtësin sipas autorizimit. 
 
Po ashtu nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë së të akuzuarit M. T., i cili po ashtu e 
bëri vullnetshëm pas konsultimit të mjaftueshëm me mbrojtësin e tij sipas detyrës 
zyrtare siç ishte caktuar nga oda e avokatëve, duke qenë i vetëdijshëm për pasojat e 
pranimit të fajësisë, po ashtu pranimi i fajësisë ka mbështetje në provat që gjenden në 
aktakuzë. Për të tre të akuzuarit si organ i ndjekës e vlerësoj korrektësinë dhe 
sinqeritetin e treguar me rastin e pranimit të fajësisë për veprat penale që u’a vënë në 
barrë, prandaj pranim ky i bërë para kësaj gjykatë. 
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Mbrojtësi i të akuzuarit J. B., av. Albert Kryeziu, deklaron se  pasi pranimi i fajësisë nga 
ana e klientit tim është bërë me vullnet të plotë dhe pa imponim, po ashtu përkon edhe 
me gjendjen faktike, ne si mbrojtje në tersi pajtohemi me këtë pranim të fajësisë për të 
dy veprat penale. 
 
I pandehuri J. B., deklarohet i fajshëm për të dyja veprat penale të cilat i kam pranuar 
edhe me parë, kërkoj falje të dëmtuarve dhe deklaron se nuk do ta përsërisë asnjëherë 
asnjë vepër tjetër penale, e lus gjykatën që të më dënoj më një dënim sa më pak. 
 
Mbrojtësi i të akuzuarit E. T., av. Agron Kryeziu deklaron se  pas konsultimit me të 
mbrojturin tim, pasi që i janë sqaruar të gjitha çështjet sa i përket pranimit të fajësisë, 
matjes së dënimit me rastin e pranimit të fajësisë i njëjti siç u deklaruar me vullnetin e  
plotë e pranon fajësinë për veprën penale lëndim i lehtë në bashkëkryerje nga nenin 
185 i KPRK-së. I njëjti pranimin e fajësisë e ka bërë edhe në Prokurori, duke shtuar se 
ditën kritike pasi që ish goditur nga veturë atë cilën e drejtonte J. B., i njëjti në veturë 
kishte bashkëshorten e tij, të cilën ishte duke e dërguar në Spital për lindje nga presioni 
dhe ngarkesa psikike, ka dalë nga vetura dhe është përleshur me J.. I mbrojturi im, 
asnjë herë më parë nuk ka qenë në kundërshtim me ligjin dhe asnjë herë nuk është 
dënuar për asnjë lloj të veprës penale. Më rastin matjes së dënimit gjykatës i 
propozojmë që të merr parasysh pranimin e fajësisë si rrethanë lehtësues me rastin 
matjes së dënimit. I mbrojturi im siç u deklarua  edhe tani e pranon fajësinë, është 
penduar për veprën që e ka kryer, i kërkoj falje edhe këtu të akuzuarit J., andaj gjykata 
t’i merr parasysh të gjitha këto rrethana me rastin e matje së dënimit. Gjithashtu pas 
rastit që ka ndodhur të dy familjet janë pajtuar ku edhe kanë bërë marrëveshje me 
shkrim nuk kanë asnjë mosmarrëveshje në mes veti as të akuzuarit dhe as familjarët e 
tyre, një kopje të marrëveshjes i’ a dorëzojmë gjykatës.  
Duke i marrë për bazë të gjitha këto kanë pushuar të gjitha shkaqet ligjor që i mbrojturi 
im të mbahet në paraburgim pasi që të gjithë të akuzuarit e pranuan fajësinë andaj i 
propozoj gjykatës që të ndërprenë paraburgimin për të gjithë të akuzuarit. 
 
I akuzuari E. T. deklaron se e pranoj fajësinë dhe i kërkoj falje J. dhe se kjo punë më 
nuk do të përsëritet, kërkoj nga gjykata një dënim sa më të lehtë. 
 
Mbrojtësi i të akuzuarit M. T., av. Daut Krasniqi, deklaron se pasi që unë jam konsultuar 
më të mbrojturin tim  dhe i kemi shpjeguar të gjitha rrethanat për pranimin e fajësisë dhe 
ai me shprehjen dhe vullnetin e tij, e pranoj fajësinë në gjykatë, propozojë gjykatës që 
ta aprovoj pranimin e fajësisë. Pasi është bërë pranimi  i fajësisë unë nuk do të 
lëshohem në shpjegimin e provave por i mbrojturi im ka deklaruar se ka qenë një 
mosmarrëveshje e momentin me palët tjera, dhe tani kemi arritur pajtim familjar, i 
propozoj gjykatës që ti merr këto rrethana lehtësues pasi që i mbrojturi im është penduar 
thellë për veprën që ka ndodhur dhe për këtë kërkoj falje edhe para gjykatës, më parë 
nuk ka qenë i dënuar, është mbajtës i familjes dhe i siguron ekzistencën në punë fizike, 
prandaj konform dispozitave të Kodit Penal, dhe KPPK-së, i propozoj gjykatës që t’i 
shqiptoj një dënim sa më të butë mundësisht edhe nën minimumin e paraparë me 
KPRK-në, për arsye se çdo dënim i shqiptuar ndaj të mbrojturit tim do t’ a ketë efektin e 
plotë. 
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I akuzuari M. T. deklaron se e pranon fajësinë i kërkoj falje J. dhe familjareve të tij, dhe 
i premtoj gjykatë se kurrë nuk do të përsëritet ky problem pasi që jemi kojshi, dhe kërkoj 
nga  gjykatë që të më dënoj sa më pak. 
 
Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimet e fajësive nga të 
akuzuarit, të cilët në shqyrtimin fillestar vullnetarisht kanë pranuar fajësitë, për shkak të 
cilës gjykata nuk ka administruar prova, gjatë pranimeve të fajësive gjyqtari i vetëm 
gjykues konstatoi se të akuzuarit kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimeve të 
fajësive, pranimet janë bërë vullnetarisht nga të akuzuarit. Pranimet e fajit mbështetet 
në faktet dhe çështjet që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga Prokurorja 
e shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore 
ose gabime faktike. 
 
Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarve 
formohen të gjitha elementet e veprave penale të përshkruara si në shqiptim të këtij 
aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarit ti shpall fajtor dhe ti gjykojë në bazë 
të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tyre. 

Po ashtu nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë: Raporti fillestar i 
incidentit nr. ..., të datës 07.05.2021; raporti i policit A.M. ID#..., nr. i rastit ....,i datës 
08.05.2021; procesverbal i marrjes në pyetje për të dyshuarin J.B., dhënë në Stacionin 
Policorë në Malishevë, nr. i rastit .... dt. 07.05.2021; vërtetim mbi sekuestrimin e 
përkohshëm të sendeve nr. i rastit .... dt. 18.03.2021; procesverbal i marrjes në pyetje 
për të dyshuarin E. T., dhënë në Stacionin Policorë në Malishevë, nr. i rastit ...., të datës 
07.05.2021; procesverbal i marrjes në pyetje për të dyshuarin M. T., dhënë në Stacionin 
Policorë në Malishevë, nr. i rastit ...., të datës 07.05.2021; Q.K.M.F. Malishevë raporti 
mjekësor nr...., të datës 07.05.2021 për të akuzuarin J. B.: Q.K.M.F. Malishevë raporti 
mjekësor nr...., të datës 07.05.2021 për të akuzuarin E. T.: raporti mjekësor Spitali 
Rajonal P.. Dr. D.M., Prizren, nr. ..., të datës 07.05.2021 për J. B.; procesverbal i marrjes 
në pyetje për dëshmitarin T. T., dhënë në Stacionin Policorë në Malishevë, nr. i rastit 
..., të datës 07.05.2021; procesverbal i marrjes në pyetje për dëshmitarin K. B., dhënë 
në Stacionin Policorë në Malishevë, nr. i rastit ...., të datës 07.05.2021; procesverbal i 
marrjes në pyetje për të dyshuarin L. B., dhënë në Stacionin Policorë në Malishevë, nr. 
i rastit ..., të datës 07.05.2021; vërtetim mbi dorëzimin vullnetar të video incizimeve e 
kamerave të sigurisë si dëshmi e rastit nga B. H., nr. i rastit ..., të datës 07.05.2021; 
vërtetim mbi dorëzimin vullnetar të video incizimeve e kamerave të sigurisë si dëshmi e 
rastit nga D. K., nr. i rastit ..., të datës 07.05.2021; vërtetim mbi sekuestrimin e automjetit 
i T. T., nr. i rastit ...., të datës 07.05.2021; vërtetim mbi sekuestrimin e automjetit i T. T. 
nr. i rastit ...., të datës 07.05.2021; foto dokumentacion; ekspertiza mjeko ligjore e Dr. 
V. K., e datës 17.05.2021, për J. B. dhe E. T.;  CD- e rastit ..., të datës 08.05.2021, si 
dhe shkresat tjera që gjendën në lëndë. 
 
Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve, gjykata vlerësoi të gjitha 
rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së të cilat ndikojnë në 
zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimeve, prej rrethanave lehtësuese personale të 
akuzuarve, se i akuzuari i parë në gjykim ka pasur qëndrim tejet korrekt duke e pranuar 
fajësinë për të dy veprat penale, ju ka kërkuar falje të dëmtuarve, është hera parë që 
ka kryer vepër penale, i ka premtuar gjykatës se nuk do të përsëritë vepër tjetër penale. 
I akuzuari i dytë në gjykim ka pasur qëndrim tejet korrekt duke e pranuar fajësinë për 
veprën penale, i ka premtuar gjykatës se nuk do të përsëritë vepër tjetër penale,  i ka 
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kërkuar falje J. B.. I akuzuari i tretë në gjykim ka pas qëndrim korrekt, i ka kërkuar falje 
J.dhe familjarëve të tij dhe ka premtuar se nuk do të përsëritet kjo çka ka ndodhur sepse 
janë fqinjë mes vete. Gjithashtu si rrethanë lehtësuese u morë fakti se të akuzuarit dhe 
familjet e tyre kanë lidhur marrëveshje më dt. 11.04.2021 dhe janë pajtuar mes vete, e 
cila kopje e kësaj marrëveshje gjendet në shkresat e lëndës. Gjykata si rrethanë 
rëndues për të akuzuarin e parë nuk gjeti rrethana të tjera rënduese në përjashtim të 
veprave penale për të cilat akuzohet, për të akuzuarin e dytë gjykata gjeti rrethana të 
tjera rënduese se i njëjti ishte i dënuar edhe më parë nga kjo gjykatë dhe atë: i dënuar 
me kusht shtatë (7) muaj i cili dënim nuk do të ekzekutohet brenda një (1) viti, sipas 
lëndës penale P.nr.12/2019, dt. 21.05.2019, i dt. 21.05.2019, i plotfuqishëm më dt. 
12.07.2019, për veprën penale nga neni 188/3-1 të KPRK- së. Për të akuzuarin e tretë 
gjykata gjeti rrethana të tjera rënduese se i njëjti ishte i dënuar edhe më parë nga kjo 
gjykatë dhe atë: i dënuar me dënim me kusht njëqind (100) euro dhe katër (4) muaj i cili 
dënim nuk do të ekzekutohet brenda një (1) viti, sipas lëndës penale P.nr.69/2017, dt. 
06.11.2018, i plotfuqishëm më dt. 18.12.2018, për veprën penale nga neni 320 të 
KPRK- së. Kështu që gjykata duke mos gjetur rrethana tjera rënduese për të akuzuarit, 
gjykata ka ardhur në përfundim se i akuzuari i parë për veprën penale shkaktim i rrezikut 
të përgjithshëm nga neni 356 par.1 të KPRK-së dhe veprën penale lëndim i lehtë trupor 
nga neni 185 par.1 nën par.1.4 të KPRK-së, e dënon me dënim unik me burgim në 
kohëzgjatje prej tetë (8) muaj i cili dënimi i shqiptuar nuk do të ekzekutohet nëse i 
akuzuari në afat prej dy (2) vite nuk kryen vepër tjetër penale,  të akuzuarin e dytë dhe 
të tretë me çka se kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor në bashkëkryerje nga 
nenin 185 par. 2 lidhur me par.1 nën par.1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, të 
përshkruar në dispozitiv të këtij aktgjykimi, të akuzuarin e dytë e dënon me dënimi me 
burgim në kohëzgjatje prej pesë (5) muajve, i cili dënimi i shqiptuar nuk do të 
ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej një (2) vite nuk kryen vepër tjetër penale, të 
akuzuarin e tretë e dënon me dënimi me burgim në kohëzgjatje prej pesë (5) muajve, i 
cili dënimi i shqiptuar nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej një (2) vite nuk 
kryen vepër tjetër penale, me bindje  se me këto dënime do të arrihen efektet dhe 
qëllimet të tyre nga neni 38 dhe 47 i KPRK-së dhe këto dënime të tilla të shqiptuara 
sipas bindjes së gjykatës janë në proporcion me veprat penale të kryer dhe me rrethanat 
personale të cilat i posedojnë të akuzuarit.  
 
Vendimi për shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marr bazuar 
në nenin 450 par. 1 dhe 2 nën par. 2.1 dhe 2.6 të KPPK-së, si dhe bazuar në nenin 39 
par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit nr. 05/L-036. 
 
Ne kuptim te nenit 365 te KPPK-së u vendos si ne dispozitiv te këtij Aktgjykimi 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË/ DEGA NË MALISHEVË 
DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI PENAL 

P.nr.101/2021, Datë 07 qershor 2021 
 
Zyrtarja ligjore,               Gjyqtari i vetëm gjykues, 
Albane MORINA                         Njazi MORINA 
 
 
 
KËSHILLË JURIDIKE:   
 



 Numri i lëndës: 2021:088396 
 Datë: 02.08.2021 
 Numri i dokumentit: 02051368 
 

8 (8)  

   
2
0
2
1
:1
0
9
0
2
8

 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit në Prishtinë,  
në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa  
dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.  
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