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Numri i lëndës: 2018:046247 

Datë: 19.08.2020 

Numri i dokumentit:     01069166 

 

  

P.nr.375/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA  THEMELORE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC/Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Mizahir Shabani, me bashkëpunëtorin 

profesional Armond Qmega, duke vendosur në çështjen penale kundër të akuzuarit S. H. nga 

Rahoveci, për shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188/3-1-1.4 të KPRK-së, si 

dhe veprës penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333/1 të KPRK-së, sipas aktakuzës 

së Prokurorisë Themelore Gjakovë - Departamenti i Përgjithshëm, PP.nr.1222/2018 të datës 

24.09.2018, në seancën publike të shqyrtimit fillestar të mbajtur me datë 20.07.2020, në 

prezencën e Prokurorit të shtetit Anton Hasanaj, i akuzuari, dhe e dëmtuara E. K., të njëjtën ditë 

mori dhe publikisht shpalli, këtë: 

 

 

 

                                                          A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari: 

 

S. H., nga i ati R., e ëma L., e lindur Q., i lindur me datë ..., në Rahovec, ku dhe tani 

jeton, i martuar, ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, numër personal ... 

 

ËSHTË   FAJTOR  

 

Për shkak se :  

 

I. Më datë 24.08.2018, rreth orës 10:00 min, në Rahovec, në Rr. “V.”, pn saktësisht në 

shtëpinë e prindërve të të dëmtuarës, i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore – të dëmtuarës – 

bashkëshortes së tij E. K. në atë mënyrë që për shkak të mosmarrëveshjeve të vazhdueshme që 

kishin në mes veti, e dëmtuara kishte shkuar tek prindërit e saj, ku aty shkon i pandehuri i cili 

hynë brenda, fillimisht e kap për rroba duke e tërhequr zvarë nëpër dhomë dhe korridor, e më 

pas e sulmon fizikisht duke e goditur me grushta, me ç’rast të dëmtuarës i shkakton lëndime të 

lehta trupore. 

- Këso dore ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188/3-1-1.4 të 

KPRK-së. 
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II. Me datë kohë dhe vend të përshkruar si në dispozitivin e parë, asgjëson, dëmton apo 

e bënë të papërdorshme pasurinë e personit në atë mënyrë, që pas një mosmarrëveshje paraprake 

i pandehuri S. H. shkon në shtëpinë e të dëmtuarës – bashkëshortes së tij ku fillimisht i godet me 

shqelma dyert e shtëpisë e më pas hynë me dhunë brenda, me ç’rast të dëmtuarës ka shkaktuar 

dëme materiale në vlerë prej 50 euro.  

 

- Këso dore ka kryer veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333/1 

të KPRK-së. 

 

 

Andaj, gjykata në bazë të nenit 4, 6, 7, 17, 38, 46 par.1 pika 1.1, 47, 48, 49, 69, 70 188/3-1-1.4 

dhe 333 par.1 të KPRK-së, të akuzuarin i shqipton:  

 

 

                             
       DËNIMIN ME KUSHT 

 

 

Për veprën penale si në pikën I të aktgjykimit dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 

nëntëdhjet (90) ditëve. 

 

Për veprën penale si në pikën II të aktgjykimit dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 

nëntëdhjet (90) ditëve. 

 

Gjykata duke u bazuar në nenin 76 par 1 nën par 2.2 të KPRK-së, lidhur me dënimin për 

bashkim të veprave penale, të akuzuarin e:           

  

 

  GJ  Y  K  O  N 

 

 

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej gjithsejtë njëqindepesëdhjetë (150) ditëve, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afat prej një (1) viti 

nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

 

Detyrohet i akuzuari, që ti paguajë shpenzimet në emër të ekspertizës së ekspertit mjeko-

ligjor shumën prej njëzet (20) Euro, paushallit gjyqësor shumën prej 30 (tridhjetë) €uro si dhe 

në emër të kompensimit për viktimat e krimit shumën prej tridhjetë (30) Euro, të gjitha këto në 

afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën 

kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 

1. Ecuria e procedurës penale 

 

 Prokuroria Themelore në Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj 

gjykate ka ngritur aktakuzën me numër PP/II.nr.978/2019 të datës 08.08.2019, kundër të 

akuzuarit S. H., për shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188/3-1.1.4 të KPRK-
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së, lidhur me nenin 2 nën par.1.2 pika 124 të Ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje 

nr.03/L-132, dhe veprës penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333/1 të KPRK-së. 

 

 Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar me datë 30.06.2020, ku prezent kanë 

qenë përfaqësuesi i akuzës Prokurori i Shtetit Anton Hasanaj, i akuzuari S. H. dhe e dëmtuara E. 

K.. 

 

Prokurori i shtetit Anton Hasanaj, gjatë shqyrtimit fillestar ka qëndruar në tërësi 

pranë aktakuzës kundër të akuzuarit, njëherit bëri përmirësimin në kualifikimin juridik 

të veprës penale sipas dispozitivit të aktakuzës, duke u bazuar në Udhëzimin e Gjykatës 

Supreme të Republikës së Kosovës lidhur me kualifikimin e veprave penale të rastit të 

dhunës në familje bënë rikualifikimin e veprës penale ashtu që duhet të jetë “me këtë ka 

kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188/3-3-1 lidhur me par.1-1.4 të KPRK-

së”. Pjesa tjetër e aktakuzës mbetet e pandryshuar. 

 

  I akuzuari S. H., gjatë shqyrtimit fillestar ka deklaruar se: e pranon fajësinë për 

veprën penale sipas të gjitha pikave të aktakuzës, ndien veten fajtor për këtë vepër penale 

për të cilën ngarkohet dhe se ndien keqardhje për rastin që ka ndodhur. I premton gjykatës 

se një veprim i tillë nuk do të përsëritet si dhe me bashkëshorten i kanë raportet shumë të 

mira si dhe prej momentit kritik të asaj dite nuk kanë pasur asnjë problem. 

 

 Prokurori i shtetit Anton Hasanaj, duke dhënë mendim rreth pranimit të fajësisë, 

nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë pasi që një pranim i tillë gjenë mbështetjen në provat 

që gjenden në  shkresat e lëndës. 

 

 E dëmtuara E. K. deklaron se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit S. H., përndryshe bashkëshorti i saj ku edhe tani bashkëjetojnë si dhe nuk i 

bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk kërkon kompensimin e dëmit. 
 

2. Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

 

Në shqyrtimin fillestar dhe publik, gjyqtari i vetëm gjykues pas dëgjimit të palëve ka 

marr aktvendim me të cilin ka pranuar pranimin e fajësisë ngase ka ardhur në përfundim se 

pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është bërë në pajtim me nenin 248 të KPPRK-së. Gjatë 

pranimit të fajësisë gjyqtari i vetëm gjykues konstatoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht, pranimi i fajit mbështetet në faktet e 

çështjet që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë 

tjetër dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike dhe se nuk 

ekziston asnjë nga rrethanat e parapara në nenin 253 paragrafët 1 dhe 2 të KPPRK-së, për 

pushimin e procedurës penale përkatësisht hedhjen e aktakuzave. 

 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

 Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë gjyqtari i vetëm gjykues ka vërtetuar këtë 

gjendje faktike: - se i akuzuari S. H. me dashje ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga 

neni 188/3-1-1.4 të KPRK-së, dhe veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333/1 

të KPRK-së, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

4. Elementet e veprës penale 
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Në nenin 188/3-1-1.4 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës 

penale lëndim i lehtë trupor e kryen: “dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, 

dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit” 

 

Në nenin 333/1 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës penale 

asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë e kryen: “Kushdo që e asgjëson, dëmton apo e bën të 

papërdorshme pasurinë e personit tjetër në rrethana tjera nga ato të përcaktuara në nenin 334 të 

këtij Kodi, dënohet me burgim deri në një (1) vit” 

 

5. Vendimet e gjyqtarit të vetëm gjykues 

 

 Andaj, duke u bazuar në këto që janë cekur me lartë, gjyqtari i vetëm gjykues të akuzuarit 

S. H. e ka shpallur fajtor sipas aktakuzës së lartcekur, ngase në veprimet e të akuzuarit formohen 

të gjitha elementet e veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188/3-1-1.4 të KPRK-së, dhe 

veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333/1 të KPRK-së dhe për këtë ka 

vendosur që edhe ta gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale 

juridike të tij. 

 

6. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

 Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit 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 dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat 

personale të akuzuari: mbajtës i familjes, pranimin e fajësisë në shqyrtimin fillestar, ndërsa 

rrethana veçanërisht rënduese gjeti se i akuzuari ka kryer veprën penale nga neni 2 nën par.1.2 

pika 124 të Ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje nr.03/L-132. Kështu që duke mos gjetur 

rrethana tjera rënduese për të akuzuarin, gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimet e 

shqiptuara si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit nga 

neni 38 dhe 46/1 pika 1.1 i KPRK-së, dhe këto dënime si i tilla të shqiptuara sipas bindjes 

së gjykatës janë në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të 

cilat i posedon i akuzuari dhe se dënimet e shqiptuara do të ndikojnë në parandalimin e të 

akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë rehabilitimin e tij, do 

të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të shprehë gjykimin 

shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e 

ligjit. 
 

7. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale u mor konform nenit 450 paragrafi 1 dhe 

2 nënparagrafi 2.1 dhe 2.6, lidhur me nenin 453 par. 1 të KPPK-së, ndërsa vendimi për 

kompensimin e viktimave të krimit u mor në kuptim të nenit 39 parg.3. nënparagrafi 3.1 të Ligjit  

Nr.05/L – 036 Për kompensimin e viktimave të krimit. 

 

  Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 365 

të KPPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC 

Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Penal 

P.nr.375/2018, me datë 20.07.2020 

 



 Numri i lëndës: 2018:046247 
 Datë: 19.08.2020 
 Numri i dokumentit: 01069166 
 

5 (5)  

   
2
0
1
8
:0
4
6
2
4
8

 

 

 B. Profesional                             Gjyqtari i vetëm gjykues 

Armond Qmega                              Mizahir Shabani 

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj gjykate. 

 

 


