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Numri i lëndës: 2019:289426 

Datë: 28.02.2020 

Numri i dokumentit:     00865407 

 

P.nr.1348/2019 

    NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, Gjyqtari 

Rrahman Beqiri, me procesmbajtëse Mimoza Thaçi - praktikante, në lëndën penale ndaj të 

akuzuarit: V.S, për shkak të veprave penale: I. Kanosje, të parashikuar nga neni 185 par.1 të 

Kodit nr.04/L-082 Penal të Republikës së Kosovës (tutje: KPRK), dhe II. Lëndim i lehtë 

trupor, të parashikuar nga neni 188 par.1 të KPRK-së, sipas Aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.3397/2018 (2019:0107244), të 

datës 11.12.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, me datë 27.02.2020 në prezencën e 

Prokurorit të Shtetit Jagodinka Nikolic, të dëmtuares Sh.H dhe të pandehurit, me datë 

27.02.2020 e shpalli publikisht, ndërsa me datë 28.02.2019 përpiloi këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

I akuzuari: 

V.S, nga i ati R., e ëma M., e vajzërisë H., i lindur me datë ... në fshatin ..., komuna e 

Mitrovicës, tani me vendbanim në rr. “...” lagjia ... – Mitrovicë, punon në ndërtimtari, i pa 

martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së dobët ekonomike, me nr. personal ..., 

shqiptarë, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i pagjykuar. 

 

Në mbështetje të nenit 363, paragrafi 1, nënpar. 1.1 Kodit të Procedurës Penale të Republikës 

së Kosovës (tutje: KPP). 

I 

 

REFUZOHET AKUZA 

se, 

Me datën 30.04.2018, në fshatin ... – Mitrovicë, seriozisht e ka kanosur me fjale bashkëshorten 

e tij Sh.H, në mënyrë që ajo kishte qenë në vizitë tek familja e saj dhe kur është kthyer, i 

pandehuri i bërtiti asaj sepse nuk iu është përgjigjur SMS mesazhe duke i thënë: “Ti nuk guxon 

të bisedosh me familjen tënde, sepse një fishek kushton vetëm 30 cent, së pari do të vras ty dhe 

pastaj familjen tuaj”, gjë e cila tek e dëmtuara shkaktoi frikë dhe ankth. 

 

Me çka kishte për të kryer veprën penale: Kanosje nga neni 185 par.1 të KPRK-së. 

 

Shpenzimet e procedurës për këtë pikë të aktakuzës mbesin barrë e mjeteve buxhetore. 

 

Kërkesë pasurore juridike nuk pati. 

II 

ËSHTË FAJTOR 
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sepse, 

Me datën 30.04.2018, në fshatin ... – Mitrovicë, ka shkaktuar lëndime të lehta trupore 

bashkëshortës së tij Sh.H, në mënyrë që pas fjalëve të drejtuara si nën pikën I të dispozitivit, të 

njëjtën e godet me shuplak në fytyrë, e tërheq për flokë, e godet me grushte në kokë, me ç’rast i 

shkakton lëndime në formë të ndrydhjeve në anën e majtë të kokës dhe dërrmishje në anën e 

majtë të qafës, lëndime të cilat janë të natyrës së lehtë me pasoja të përkohshme për shëndetin. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale:  Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj Gjykata në bazë të nenit  1, 4, 7, 17, 21, 41, 42, 43, 46, 73, të KPRK-së, dhe nenit 365, 

450, 463 të KPP-së, e:  

G J Y K O N  

 
 

1. Dënim me gjobë në shumë prej 550 (pesëqind e pesëdhjetë euro), të cilën shumë obligohet 

ta paguaj brenda afatit prej tre (3) muajve, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, në tre këste 

të barabarta. Në rast se i pandehuri nuk e paguan gjobën, atëherë kjo shumë e dënimit me 

gjobë mund t`i shndërrohet menjëherë në dënim me burgim sipas ligjit.   

 

2. Obligohet i pandehuri, që t’i paguajë shpenzimet e procedurës gjyqësore sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës dhe atë për ekspertizën mjeko-ligjore shumën prej 20€, në emër 

të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 20€, ndërsa në emër të taksës për 

kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.   

 

3. Kërkesë pasurore juridike pati. 

 

                                                            A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore ne Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzën 

PP.II.nr.3397/2018 (2019:0107244), të datës 11.12.2019, kundër të akuzuarit V.S, për shkak të 

veprës penale: I. Kanosje nga neni 185 par.1 të KPRK-së, dhe II. Lëndim i lehtë trupor, të 

parashikuar nga neni 188 par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar ashtu që në këtë seancë Prokurori 

i Shtetit është tërheq nga ndjekja penale për pikën I të dispozitivit të aktakuzës, për veprën 

penale: Kanosje nga neni 185 par.1 të KPRK-së. Kjo për faktin se në këtë seancë e dëmtuara ka 

deklaruar se tërhiqem nga propozimi për ndjekje penale për të akuzuarin sa i përket veprës 

penale: Kanosje nga neni 185 par. 1 të KPRK-së. 

 

Në këtë seancë pas leximit të aktakuzës, i pandehuri ka pranuar fajësinë sipas pikës II të 

aktakuzës, për veprën penale: Lëndim i lehtë trupor, të parashikuar nga neni 188 par.1 të 

KPRK-së, duke shtuar se më vjen keq për atë që ka ndodhur, ndihem thellësisht i penduar edhe 

ashtu ne nuk jetojmë më bashkë, i premtoj gjykatës që më nuk do të përsërisë veprime të tilla, e 

lus gjykatën që të merr parasysh rrethanat lehtësuese, gjendjen ekonomike, duke qenë se jemi 

nëntë anëtarë të familjes dhe vetëm unë dhe vëllau punojmë, po ashtu tashmë jemi zhvendosur 

nga fshati ... dhe jetojm në një shtëpi me qera. 

Prokurori, lidhur me pranimin e fajësisë ka konsideruar se janë përmbushur të gjitha kushtet 

ligjore për pranimin e fajësisë, pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare, pa presion, 

ky pranim mbështet edhe në shkresat e lëndës nga të cilat është ngritur aktakzua, andaj i ka 

propozuar gjykatës që ta pranoj pranimin e fajësisë për këtë vepër penale, të njëjtin ta shpall 
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fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit, ndërsa me rastin e shqiptimit të dënimit, si rrethanë lehtësuese ta 

merr pranimin e fajësisë.   

 

E dëmtuata Sh.H sa i përket pranimit të fajësisë për pikë II të aktakzuës ka deklaruar se ne nuk 

jetojmë më bashk, ndërsa që kjo të mbetet në vlerësimin e gjykatës.  

 

Vlerësimi i gjykatës për pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi: 

Gjykata ka vendosur si nën pikën I të këtij dispozitivi, duke qenë se prokurori i shtetit në 

shqyrtimin fillestar është tërhjek nga ndjekja penale sa i përket pikës I të dispozitivit të 

aktakuzës, për veprën penale: Kanosje nga neni 185 par.1 të KPRK-së, pasi që se e dëmtuara 

është tërhequr nga propozimi për ndjekje penale për këtë vepër, në kuptim të nenit 185 par. 5 të 

KPRK-së.   

 

Neni 52 i KPP-së ka parashikuar të drejtën e prokurorit të shtetit që të tërhiqet nga ndjekja 

penale, para gjykatës themelore në çdo kohë, deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor.  

 

Pasi që prokuri i shtetit është tërheq nga ndjekja penale, atëherë në kuptim të nenit 363 par.1 

nënpar.1.1 të KPP-së, ku është përcaktuar se gjykata merr aktgjykim refuzues në çdo rast kur 

prokurori i shtetit tërhiqet nga aktakuza nga hapja e deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, 

gjykata konstaton se, në tërësi janë plotësuar kushtet ligjore për refuzimin e akuzës dhe 

nxjerrjen e aktgjykimit. 

 

Vlerësimi i gjykatës për pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi: 

Gjykata, ka shqyrtuar pranimin e fajësisë të cilën e ka deklaruar i pandehuri, e në mbështetje të 

nenit 248 të KPP-ës, në këtë drejtim vlerëson se janë përmbushur kushtet ligjore për pranimin e 

fajësisë për të pandehurin. Gjykata, ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit, 

mbështetet në provat me të cilat disponon kjo gjykate si: Raporti i oficerit policor me numër të 

rastit ..., i datës 02.05.2018; Deklarata e të pandehurit V.S, dhënë në polici, i datës 03.05.2018; 

Deklarata e të dëmtuarës Sh.H, dhënë në polici e datës 02.05.2018; Raporti nga Spitali i 

përgjithshëm në Mitrovicë, i datë 02.05.2018; Akt ekspertimi mjeko ligjorë nga Dr. M.G, i 

datës 22.07.2019 dhe fotodokumentacioni. Të gjitha këto prova janë bindëse për gjykatën dhe 

formojnë elementin inkriminues e që në bazë e tyre dhe pranimit te fajësisë, konsiderojmë se 

përtej çdo dyshimi është vërtetuar se i pandehuri V.S, ka kryer veprën penale që i vihet në 

barrë.  

 

Gjykata, ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit është bërë në mënyrë 

vullnetare, se i pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, duke iu tërhequr 

vërejtja të pandehurit se pas pranimit të fajësisë, ai nuk mund të bëjë ankesë për shkak të 

konstatimit të gabuar të gjendjes faktike, por vetëm sa i përket llojit dhe lartësisë së dënimit, 

gjyka ta ka vërtetuar se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabim faktik, 

nga këto arsye gjykata e ka aprovuar pranimin e fajësisë të bërë nga i pandehuri. 

 

Gjykata, nga pranimi i fajësisë se të pandehurit dhe nga provat e cekura si më lart, ka vërtetuar 

përtej dyshimit të bazuar se i pandehuri ka kryer veprën penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 

188 par.1 të KPRK-së, e për të cilën vepër penale është paraparë dënimi me gjobë ose burgim 

deri në një (1) vit. 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh vlerësimin e rrethanave 

lehtësuese dhe rënduese për matjen e dënimit në mbështetje të nenit 73 të KPRK-ës. Si rrethana 

rënduese ka gjetur shkallën e përgjegjësisë penale gjë që nga provat rezulton se i pandehuri 
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këtë vepër e kishte kryer me dashje, vepra penale është është kryer brenda në shtëpinë, aty ku 

secili pret një siguri më të madhe. 

 

Ndërsa, si rrethanë lehtësuese gjykata e ka vlerësuar pranimin e fajësisë në tërësi për veprën 

penale, faktin se i njëjti ka shpreh keqardhje dhe është penduar për ndodhjen e rastit, 

gatishmërinë e të pandehurit për tu përgjigjur për veprën, ka qenë hera e parë dhe e vetme që 

ka ndodhur, faktin se tani më nuk jetojnë bashkë, janë ndarë, rrethanat personale ashtuqë i 

njëjti rezulton i gjendjes së dobët ekonomike, pasi që jeton me qera. 

 

Duke marrë parasysh të gjitha këto rrethana si dhe shkallën e rrezikshmërisë shoqërore, gjykata 

vlerëson se, shqiptimi i dënimit me gjobë dhe me burgim të kushtëzuar, ndaj të pandehurit 

është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të 

pandehurit. Po ashtu, gjykata vlerëson se edhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit 

nga neni 41 par 1 të KPRK-së, që t’i parandaloj kryerësit nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tyre, si dhe të parandaloj personat tjerë nga kryerja e 

veprave penale si dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit.  

 

Shpenzimet e procedurës: 

Vendimin për shpenzimet e procedurës, sa i përket pikës I të dispozitivit të aktgjykimit, gjykata 

e ka marr duke u bazuar në nenin 454 par. 1 të KPP-së. Ndërsa, për pikën II të dispozitivit të 

aktgjykimi për të pandehurin V.S, gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par.2  pika 2.1 dhe 

2.6 dhe nenit 453 par.1 të KPP-së, që kanë të bëjnë me shpenzimet për ekspertizë dhe të 

paushallit gjyqësor. Ndërsa taksa për kompensimin viktimave të krimit, në kuptim të nenit 39 

par. 3 të Ligjit nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

Kërkesa pasurore juridike: 

Sa i përket kërkesës pasurore juridike, gjykata ka vendosur si nën pikë dispozitiv të pikë II dhe 

II të aktgjykimit, në mbështetje të nenit 463 të KPP-së, duke qenë se e dëmtuara në seancën e 

shqyrtimit fillestar ka deklaruar se nuk paraqes kërkesë pasurore juridike.  

  

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 363, 365, 450, 453 e 454 të KPP-së, nga arsyeje e 

lartcekura, ka vendosur si ne diapozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.1348/2019, dt.28.02.2020 

2019:289426, 28.02.2020 

 

 

Procesmbajtësja:                                                      Gjyqtari                                                                                  

Mimoza Thaçi                                                                                     

                                                                                                                     ________________ 

                                                                                                                      Rrahman BEQIRI 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditëve 

nga dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjyaktës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet kësaj 

gjykate. 


