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Numri i lëndës: 2020:007497 

Datë: 27.07.2020 

Numri i dokumentit:     01040206 

 

P. nr.25/2020    

   NË EMËR TË POPULLIT           

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Rrahman 

Beqiri, me procesmbajtëse Selvije Kosterci, në lënden penale ndaj të pandehurit: I.B., për 

shkak të veprave penale: I. Kanosja nga neni 185 par.2 e lidhur me par. 1 të Kodit nr.04/L-082 

Penal të Republikës së Kosovës (tutje: KPRK), II. Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 

lidhur me par.1 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.2481/2018 (2019:0107328), të datës 

21.01.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me datë 14.07.2020 në prezencën e Prokurorit 

të Shtetit Jelena Marijanovic, të pandehurit I.B. dhe të dëmtuares F.B., me datë 15.07.2020 e 

shpalli publikisht, ndërsa me datë 23.07.2020 përpiloi këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I akuzuari: 

I.B., nga  i ati B., dhe e ëma N., e vajzërisë F., “data e lindjes”..., komuna e Mitrovicës, ku edhe 

tani jeton, i pa punë, i  martuar, baba i tre fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së 

dobët ekonomike, me nr. personal 1..., shqiptar, shtetas i Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

sepse, 

I 

Me datën 25.06.2018, në Mitrovicë, seriozisht e ka kanosur me fjalë bashkëshorten e tij F.B., 

në atë mënyrë që gjatë hyrjes në shtëpi fillon me e ofendu bashkëshorten më fjalët: “lavire, 

mos mendo se kjo do te kalon, unë e dua atë dhe ajo më don mua, ty kurr nuk të kam dasht, 

vetëm më ke lind fëmijët, ti je shërbëtore në këtë shtëpi”, pastaj e ka kanosur me fjalët: “nëse e 

lajmëron rastin në polici unë do të vraj ty, babain tënd dhe vëllaun tënd” me çka tek e dëmtuara 

ka shkaktuar frikë dhe ankth. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale:  Kanosje nga neni 185 par.2 e lidhur me par. 1 të KPRK-së. 

 

II 

Me datën 25.06.2018, në Mitrovicë, i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore bashkëshortes së tij 

F.B., me mjet të përshtatshëm për të shkaktuar lëndime të rënda trupore, në atë mënyrë që pas 

fjalëve të drejtuara, siç janë cekur në dispozitivin nën I, të njëjtën e kap për flokë dhe e godet 

me shuplaka në fytyrë, pastaj e godet me një shishe plot me ujë, me ç1rast i shkakton lëndime 
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të lehta trupore në formë të ndrydhjeve të indeve të buta në kyçen e pëllëmbës së djathtë dhe 

pjesës së poshtme të parakrahut të djathtë, lëndime këto me pasoja të përkohshme për shëndet.  

 

Me këtë ka kryer veprën penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 të 

KPRK-së.  

 

Andaj, gjykata në bazë të nenit 1, 4, 7, 17, 21, 41, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 73 të KPRK-

së, si dhe nenit 359, 360, 361, 365, 366 të KPP-së, e: 

 

G J Y K O N  

 

Për pikën I, për veprën penale: Kanosje nga neni 185 par.2 e lidhur me par. 1 të KPRK-së, i 

cakton dënim me gjobë në shumën prej 300 (treqind) euro.  

 

Për pikën II, për veprën penale: Lëndim i lehtë trupor, të parashikuar nga neni 185 par.2, e 

lidhur me par. 1 të KPRK-së, i cakton dënim me burgim në kohëzgjatje prej katër (4) muajve. 

 

Gjykata, në mbështetje të nenit 80 të KPRK-së, të pandehurit, i:  

 

 S H Q I P T O N 

 

1. Dënim unik me gjobë në shumën prej 300 € (treqind euro), të cilën shumë obligohet ta 

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

barabarta, më së largu deri me datën 5 të muajit vijues.. Nëse i akuzuari nuk e paguan 

gjobën në afatin e caktuar, gjykata do të veprojë në bazë të nenit 46 të KPRK-së, ashtu që 

dënimin me gjobë mund t`ia zëvendësoj me dënim me burg, ku një ditë burgim do të 

llogaritet me 20 (njëzet) euro gjobë. 

 

2. Dënim unik me burg me kusht me urdhër për mbikqyrje nga shërbimi sprovues, në 

kohëzgjatje prej katër (4) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohen nëse i pandehuri nuk 

kryen vepër tjetër penale gjatë periudhës së verifikimit, në kohëzgjatje prej një (1) viti nga 

plotfuqishmëria e këtij Aktgjykimi. 

 

3. Ndaj të pandehurit shqiptohet edhe urdhëri për përmbushjen e detyrimit: Shfrytëzimi i të 

ardhurave ose pasurisë për përmbushjen e detyrimeve familjare, detyrim ky në kohëzgjatje 

prej dymbëdhjet (12) muajve, nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi.  

 

4. Gjykata e urdhëron të pandehurin që të mbajë kontaktin me Shërbimin Sprovues të Kosovës 

në Mitrovicë. Shërbimi sprovues e mbikqyrë ekzekutimin e dënimit me kusht me urdhër për 

mbikqyrje nga shërbimi sprovues si dhe e mbikqyrë edhe urdhërin për përmbushjen e 

detyrimit sipas pikës 3 të këtij aktgjykimi, dhe për këtë e njoftoj gjykatën. 

 

5. Nëse i pandehuri nuk mbanë kontaktin me shërbimin sprovues ose nuk e përmbushë 

detyrimin sipas pikës 3 të këtij Akgjykimi, gjykata mund të zëvendësojë detyrimin e 

mëparshmë me një tjetër, ta shtyjë kohëzgjatjen e mbikëqyrjes në kuadër të kohës së 

verifikimit ose ta revokojë dënimin me kusht. 

 

6. Obligohet i pandehuri, që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale në shumën e 

përgjithshme prej 70.00 euro. Në rast se konstatohet se ka pasur shpenzime tjera, gjykata do 

të vendos me aktvendim të veçantë.  
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7. Kërkesë pasurore juridike nuk pati.  

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur Aktakuzën 

PP.II.nr.2481/2018 (2019:0107328), të datës 21.01.2020,, kundër të pandehurit I.B., për shkak 

të veprave penale: I. Kanosja nga neni 185 par.2 e lidhur me par. 1 të KPRK, II. Lëndim i lehtë 

trupor nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së.  

  

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

pandehuri e ka pranuar fajësinë në tërësi sipas aktakuzës, duke theksuar e pranoj fajësinë për 

këto vepër penale, ndihem thellësisht keq që ndodhur, i premtoj gjykatës që nuk do t`i përsëris 

veprimet e tilla,  raportet mes veti i kemi rregulluar.  

 

Prokurori, lidhur me pranimin e fajësisë ka dhënë mendimin se janë pëmbushur kushtet ligjore 

për pranimin e fajësisë nga neni 248 par.1 të KPP-së, pranimi është bërë në menyrë vullnetare, 

pa presion, pranimi mbështetet në provat materiale që gjendet në shkresat e lëndës, prandaj i 

propozj Gjykatës që ta prnaoj pranimin e fajësisë dhe këtë pranim ta merr parasysh si rrethanë 

lehtësuese me rastin e përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit. 

 

E dëmtuara F.B. në lidhje me pranimin e fajësisë ka deklaruar se, raportet tona bashkëshortore 

janë rregulluar, nuk kemi asnjë problem mes veti, andaj nuk paraqesë kurrfarë kërkese pasurore 

juridike, dhe e lus gjykatën që ti merr parasysh këto rrethana. 

 

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 gjykatë si: Deklarata e të pandehurit, I.B., e 

dhënë në polici, e datës 26.06.20198; Deklarata e të dëmtuarës, F.B., e dhënë në polici me 

datën 26.06.2018; Raporti i Spitalit të Përgjithshëm Mitrovicë-Emergjenca, me nr.të protokollit 

12991, i datës 26.06.2018; Akt ekspertimi mjeko-ligjor, e Dr. Bergita Curri, e datës 

15.08.2019. Të gjitha këto prova janë bindëse për gjykatën dhe formojnë elementin 

inkriminues e që në bazë e tyre dhe pranimit te fajësisë, konsiderojmë se për tej çdo dyshimi 

është vërtetuar se i pandehuri, ka kryer veprat 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 i’u 

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, 

gjykata 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 vepren penale: Kanosja nga neni 185 par.2 e 

lidhur me par. 1 të KPRK, e për të cilën vepër është paraparë dënimi me gjobë ose me burgim 

deri në një (1) vit, dhe veprën penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 

të KPRK-së, për të cilën vepër është paraparë dënimi me burgim deri në tre (3) vjet. 

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

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

rënduese ka gjetur shkallën e përgjegjësisë penale gjë që nga provat rezulton se i pandehuri 



 Numri i lëndës: 2020:007497 
 Datë: 27.07.2020 
 Numri i dokumentit: 01040206 
 

4 (5)  

   
2
0
2
0
:0
0
7
4
9
8

 

këtë vepër e kishte kryer me dashje, mënyrën dhe rrethanat se si ka vepruar, ashtuqë, fillimisht 

pas kanosjes ka vazhaduar me lëndimet, çka është rrezikuar edhe shëndeti i të dëmtuarës.  

 

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

penale, është hera e parë, nuk e ka përësit këtë vepër, si dhe faktin duke marrë parasysh 

rrethanat personale që i njëjti rezulton të jetë i gjendjes se vështirë ekonomike, ka premtuar se 

nuk do të përsëris vepren penale si dhe faktin se raportet mes tyre janë rregulluar, akoma 

vazhdojnë të jetojnë bashkë dhe nga e cila bashkësi kanë tre fëmijë, krejt kjo siç ka deklaruar e 

dëmtuara.  

 

Gjykata pasi që i ka caktuar dënim individual për secilën vepër, konform nenti 80 të KPRK-së, 

të pandehurit i ka shqiptuar dënimin unik si në dispozitiv të aktgjykimit.   

 

Gjykata, ndaj të akuzuarit ka shqiptuar dënim me kusht, në kuptim të nenit 52 par.1 të KPRK-

së, ku është përcakuar se dënimi me kusht mund t`i shqiptohet kryerësit të veprës penale për të 

cilën me ligj është paraparë dënimi me burgim deri në pesë (5) vjet. Andaj, në rastin konkret, 

vepra për të cilën është shpallur fajtor i akuzuari është e dënueshmë deri në 3 vjet, dhe në këtë 

rast gjykata ka shqiptuar dënim me burg në kohëzgjatje prej 4 muajve, me çka është plotësuar 

kushti sipas nenit 52 par. 3 të KPRK-së, sipas të cilit, dënimi me kusht mund të shqiptohet 

kryerësit, nëse gjykata ka shqiptuar dënim me gjobë apo me burgim deri në 2 vjet.  

 

Gjykata, në kuptim të nenit 58 par. 1 të KPRK-së, ndaj të pandehurit ka shqiptuar denim me 

kusht me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues, pasi që konsideron se integrimi i të 

pandehurit në shoqëri arrihet më mirë përmes mbikëqyrjes nga ana e shërbimit sprovues, duke 

vlerësuar se tërheqja e vërejtjes me kërcënimin e dënimit me burgim është e nevojshme të 

ndalojë që kryesi të mos kryej vepër penale, duke u bazuar në nenin 50 të KPRK-së.  

 

Gjithashtu, ndaj të pandehurit, së bashku me dënimin me kusht është shqiptuar edhe urdhëri për 

përmbushjen e detyrimit: shfrytëzimi i të ardhurave dhe pasurisë tjetër për përmbushjen e 

detyrimeve familjare, në kuptim të nenit 58 par. 2, ku përcaktohet se, kur gjykata shqipton këtë 

lloj dënimi, ajo mund të urdhëroj edhe një ose më shumë detyrimet e përcaktuara në neni 59 të 

KPRK-së, e që në rastin konkret ka urdhëruar detyrimin sipas nenit 59 par. 1.6 të KPRK-së.  

Me rastin e caktimit të këtij detyrimi, gjykata pati parasysh mënyren e jetesës dhe nevojat e tij, 

ashtuqë, në rastin konkret, mosmarrëveshjet mes tyre si bashkëshort kryesisht e kanë bazën në 

moskujdesin e të pandehurit për familjen, për bashkëshorten e për fëmijët e tij, krejt kjo sipas 

deklaratës së të dëmtuarës.  

 

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

vlerëson se, shqiptimi i dënimit me burg të kushtëzuar me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi 

sprovues dhe dënimi me gjobë 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 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. Poashtu, ky dënim do të shërbejë si masë preventive që në të ardhmen i 

pandehuri të përmbahen nga çfarëdo veprimi që janë të dëmshme për shoqërinë në përgjithësi. 

 

Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 pika 2.1 

dhe 2.6 të KPP-së, që kanë të bëjnë me shpenzimet e paushallit gjyqësor dhe ato për ekspertizë.  

Kështu, në emër të ekspertizës mjeko ligjore është obliguar të paguaj shumën prej 20€ dhe në 
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emër të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 20€. Taksa për kompensimin e viktimave të 

krimit, në shumën prej 30€, është bazuar në nenin 39 par. 3 të Ligjit nr. 05\L-036 per 

Kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

Sa i përket kërkesës pasurore juridike gjykata ka vendosur si në dispozitiv, duke u bazuar në 

faktin se në shqyritmin fillestar e dëmtuara ka deklaruar se nuk paraqes kërkesë pasurore 

juridike. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 365, 450, 453 te KPPK-ës nga arsyeje e lartcekura ka 

vendosur si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.25/2020, dt.23.07.2020 

2020:007497, 23.07.2020 

 

Procesmbajtësja:                                                      Gjyqtari                                                                                  

Selvije Kostërci                                                                                      

                                                                                                                      ________________ 

                                                                                                                      Rrahman BEQIRI 

 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit 

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.  


