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Numri i dokumentit:     01670231 

 

P.nr.103/2019 
 

NË  EMËR  TË POPULLIT 
 
            GJYKATA THEMELORE PEJË DEGA NË DEÇAN, Departamenti i 
përgjithshëm penal, gjyqtari Sulltan Dobraj, e me pjesëmarrjen e sekretares juridike 
Sabiha Hoxha, në lëndën penale kundër të pandehurit Sh. K. nga ........, i akuzuar 
sipas PTH nga Peja me aktakuzë PP/II.nr.638/2019  te dt.13,05,2019 për veprën 
penale lëndim i rëndë trupor nga neni 189 par.1.  nën par.1.3  te  KPK-ës  dhe  
aktakuzës PP/II.nr.803/2019  te dt.25,04,2019,  për vepër penale  kanosje nga neni  
185  par.1. të KPK-ës, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me dt. 02.12.2020, 
dt.27,01,2021 dhe dt.10.03.2021 ne praninë e prokurorit te shtetit Muharrem 
Bajraktari, të pandehurit dhe të dëmtuari,  me dt. 11.03.2021 mori dhe publikisht 
shpalli, ndërsa me dt.07.04.2021 përpiloi këtë: 
 

A K T G J Y K I M 
 

I pandehuri Sh. K. , i lindur me dt. ............. në ........, ku edhe banon ,i biri i S. 
dhe nënës Z., me numër personal .................., me numër  tel................., shqiptar, 
shtetas i Republikës së  Kosovës, gjendet në liri. 

 
ESHTË  FAJTOR 

              Për arsye se: 
 

1.  Më dt.10.02.2019 rreth orës 11:50 në rrugën e ...........në ..........., te vendi i 
quajtur “...........”, me dashje i ka shkaktuar lëndime te rënda trupore të 
dëmtuarit M. C., në atë mënyrë që për deri sa i dëmtuari ishte duke shëtitur 
në rrugën e ...........me të arritur në vendin e lartcekur, aty kishte dalë nga 
vetura i pandehuri, e ka sulmuar  fizikisht te  dëmtuarin duke e goditur në 
kokë, me çrast që të dytë bijnë në një kanal e si pasojë e goditjes dhe rrëzimit 
në kanal i dëmtuari ka  pësuar lëndime të rënda trupore në  këmbën e  
djathtë. 

  
- me çka ka kryer vepër penale lëndim i rëndë  trupor nga neni 189 par.1. nën 

par.1.3 të KPK-ës 
 

2. Më dt.30,03,2019 rreth orës  08:30, në  rrugën “...........” me qellim të frikësimit 
seriozisht e kanos te dëmtuarin M. C. nga ...........i në atë mënyrë që i  
pandehuri para ditës kritike afër dy muaj e kishte shtyrë të dëmtuarin duke i 
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shkaktuar lëndimin e rëndë trupor si ne pikën 1 të dispozitivit të këtij 
aktgjykimi ndërsa në kohën dhe ne vendin e cekur më lartë i pandehuri pasi 
që sillet disa herë, ndalet dhe  flet  diçka dhe “bënë me  gisht ne fyt  duke ju 
kanosur  që ka me hjekë” . 
 

- me çka ka kryer vepër penale kanosje  nga neni  185 par.1. të KPK-ës 
    
 
  Andaj gjykata, bazë te neneve: 3, 7, 17, 41, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 73, 74, 

80,  nenit 185 par.1, 189 par.1. nën par.1.3 të KPRK-së dhe neneve 365 , 453 , 463 të 
KPPK-ës, të akuzuarin e: 

 
             G J Y K O N  

 ME DËNM ME KUSHT ME  URDHËR PËR  MBIKQYRJE NGA SHERBIMI 
SPROVUES 

 
Për  veprën penale në pikën 1  te  dispozitivit i shqipton dënimin me burgim në 
kohëzgjatje prej 1 (një ) viti, i cili dënim nuk do te ekzekutohet në afat prej 2 (dy) 
viteve,  nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë, nëse i pandehuri nuk kryen 
vepër tjetër penale.  

 
Për  veprën penale në pikën 2  te  dispozitivit i shqipton dënimin me burgim në 
kohëzgjatje prej 2 (dy) muaj, i cili dënim nuk do te ekzekutohet në afat prej 2 (dy) 
viteve,  nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë, nëse i pandehuri nuk kryen 
vepër tjetër penale.  

 
I. Gjykata  i  përcakton dhe  i  shqipton dënimin  UNIK me burgim  ne  

kohëzgjatje  prej 1 (një) viti e 1 (një) muaj, i  cili  dënim nuk do te 
ekzekutohet në afat prej 2 (dy) viteve,  nga dita kur ky aktgjykim të merr 
formën e prerë, nëse i pandehuri nuk kryen vepër tjetër penale.  
 

II. Dënimi me  kusht  do te  mbikëqyret  nga  shërbimi  provues. 
 

III. Njoftohet  i pandehuri  se  është i  obliguar   te  mbaj  kontakte  me  
shërbimin provues , ku  i bëhet me  dije  se  nëse i shkëputë kontaktet  me  
shërbimin provues  gjykata  mund te  revokon  dënimin me  kusht  dhe  te  
ekzekutohet  dënimi me  burgim. 
 

IV. Gjykata mund të revokoi dënimin me kusht nëse i pandehuri gjatë afatit të 
verifikimit  kryen një apo me tepër vepra penale. 

 
V. I dëmtuari M. C. nga  ...........i  për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest civil. 
 

VI. I pandehuri obligohet që të paguaj shumen prej 45 (dyzet e pesë) euro në 
emër te paushallit gjyqësor dhe shumen prej 30 euro ne emër të fondit për 
kompensimin e viktimave të krimit, ndërsa për shpenzime procedurale 
gjykata do të vendos me aktvendim te veçantë nëse gjen shpenzime te tilla. 

 
 



 Numri i lëndës: 2019:095393 
 Datë: 07.04.2021 
 Numri i dokumentit: 01670231 
 

3 (12)  

   
2
0
1
9
:1
0
6
2
8
5

 

A r s y e t i m 
 
                   PTH në Pejë me aktakuzat PP/II.nr.638/2019 të dt.13,05,2019 dhe 
aktakuza  PP/II.nr.803/2019 të dt.26,04,2019 ka akuzuar Sh. K. nga ..........., për 
veprën penale lëndim i rëndë trupor nga neni 189 par.1.  nën par.1.3  te  KPK-ës  për 
vepër penale  kanosje nga neni  185  par.1. të KPK-ës, që ka qenë në fuqi në kohen e 
kryerjes së veprës penale, ka propozuar të caktohet shqyrtimi gjyqësor kundër të 
njëjtit, të administrohen provat e duhura e me në fund i njëjti të shpallet fajtor dhe të 
dënohet sipas ligjit, si dhe të ngarkohet me shpenzimet  e procedurës penale. 
 
Gjykata  duke u bazuar në nenin 3 të KPK-së nr.06/L-074 ku parashihet zbatimi i ligjit 
më të favorshëm për të pandehurin në kohen e shqyrtimit gjyqësor, ka  vendosur dhe 
e  ka  zbatuar ligjin 04-L-082 i  cili ka  qenë ne  fuqi ne kohen e kryerjes  se  veprës  
penale   sepse  është ligje më i favorshëm për te  pandehurin. 
        
 Gjykata në baze të nenit 35 të KPPK e ka bashkuar procedurën penale në 
çështjet penale P.nr.103/2019  dhe P.nr.112/2019 për shkak të ekonomizimit të 
procedurës penale sepse kemi të bëjmë me të njëjtin të akuzuar dhe të njëjtin te 
dëmtuar në të dy çështjet penale. 
 
            Gjykata në bazë të nenit 360 paragraf 1 te KPPK, konstaton se ky aktgjykim i 
referohet të pandehurit Sh. K. nga ..........., veprës penale lëndim i rëndë trupor  nga 
neni  189  par.1. nën par.1.3. te KPK-së, sipas aktakuzës PP/II.nr.638/2019  te 
dt,13,05,2019,  dhe veprës  penale  kanosje  nga neni 185 pae.1. të KPK-ës  sipas  
aktakuzës  PP/II.nr.803/2019  te dt.24,04,2019 te ushtruar nga prokuroria Themelore 
Peje. 
   
 Meqenëse i pandehuri nuk e ka pranuar fajësinë për  asnjërën nga veprat  
penale  me te  cilat  është i akuzuar, gjykata ka mbajtur shqyrtimin gjyqësorë ku ka 
administruar të gjitha provat materiale dhe personale që lidhen me këtë  çështje 
penale. 
 

Gjykata për vërtetimin gjendjes faktike ka proceduar të dëmtuarin ne cilësi te  
dëshmitarit, dëshmitarët K. D., F. D., B. K., dhe te pandehurin, pastaj ka administruar 
një mori provash që lidhen me çështjen penale. 

 
  Dëshmitë e  dëshmitarëve  
                    
     Deponimi i të dëmtuarit M. C. në cilësinë e deshmitarit 
 
I demtruari M. C. në cilesin e dëshmitarit në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me 
dt.02.12.2020 ka deklaruar se : me këtë  personin këtu deri që 4-5 vite  kemi pasur 
raporte te mira normale, kur kanë filluar te prishen ato raporte ndërsa qe  dy vite janë 
prishur raportet tersishtë. Me kujtohet se me dt.10,02,2019 rreth  mesditës  kamë dalë 
për te shëtitur  sepse e kame pasur edhe prej mjekut që te bëjë shëtitje  çdo  ditë, e 
kamë marrë xhipin dhe kame  shkuar  ne rrugën  ne fund te  ambulantes ku e kame  
lënë  xhipin dhe kame dalë që te eci rrugës drejtë. Është një  rruge e drejtë  bukur  
gjatë deri te  kroni, aty përpjetë ka ardhur një  automjet ku  ka qenë  Sh.  vetë i pesti 
ne  automjet dhe janë ndalur te  kroni, unë nuk e kame ditur që janë duke me  
përcjellur por ma merr mendja që kame qenë i  përcjellur  edhe  ditë me  parë. Me te 
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arritur te kroni e kamë pa S. N. te cilin e kame respektuar shumë dhe jemi 
përshëndetur me të. Ne ato moment gjersa kamë qenë duke u  përshëndetur me S., 
Sh. me ka goditur ne kokë dhe me ka rrezuar ne kanal, pastaj ka  ardhur dhe ka sjellur  
mbi mua sa ka mujtë deri sa e kane  hequr ata. Me kanë marrë mua dhe me kanë 
ngritur ne ato momente  që me kanë lëshuar  ata ku dy  djemë me kanë kapur  te  cilët 
nuk e di kush janë,  në atë moment që me kanë lëshuar ata, unë nuk kame mundur te 
qëndroi ne këmbë me kanë lëshuar këmbët, menjëherë ma  ka  kapur S. N.  dhe ma  
kane  sjellë një karrikë aty ku jam ulur ne karrikë,  dikush i kishte lajmëruar  policinë. 
Unë i kamë thënë njërit  prej tyre merri  qita qelsa e shko bima  xhipin i cili ka vrapuar 
menjëherë drejtë xhipit. Në atë moment B. K. e  ka marrë Sh.  dhe e ka futur ne kerr. 
Kanë ardhur policia  dhe me kane marrë policia me me futë ne kerr  por përsëri këmba 
nuk me mbante, aty kanë ardhur edhe ushtaret e KFOR-it ne ato momente të cilët 
kanë biseduar diçka dhe kane shkuar ne punë te vetë. Policia  me ka dërguar ne 
ambulant. Nga goditja  që ma ka bërë Sh.  me  me  ka humbur vetëdija dhe kamë 
rënë  në  kanal, pastaj veç kur e  kom pa  edhe Sh.   mbi mua, e qysh ka ra  ky ne 
kanal unë nuk e di”. 
 
Ndërsa lidhur me dt. 30,03,2019 i dëmtuari deklaron se: “me kujtohet se unë   kamë 
shkuar me xhip me ble  bukën ne  ..........sepse  atje  gjithherë që  4  vite e  blejë 
bukën. Me te arritur ne ..........e kamë pa Sh.  atje, jamë  kthyer ne  ........... te kroni ku 
edhe aty e kamë pa Sh.  që është ka me përcjellë, kamë dashur që te shkoi ne Pejë 
por jam kthyer dhe me te arritur para shtëpisë  time përsëri aty e kamë pa Sh.  afër 
përmendores i cili ka fole diçka që unë nuk kame mundur ta  dëgjoi  nga  zhurma e 
automjeteve por e kame pa kur  ma ka bërë me dorë dhe me gisht që i bjen që me ka 
thënë që do te  heku ( i pandehuri me veprime konkludente e  qon gishtin te fyti duke 
e bërë vi te drejtë te fyti sikur vija e prerjes) por unë menjëherë kamë shkuar dhe jam 
futur ne shtëpi ndërsa Sh. ka vazhduar ne drejtim te .........., atë ditë i pandehuri ka 
qenë ne këmbë  ndërsa djali i tij ka qenë duke e përcjellur  këtë me veturë”. 
 
 
         Deponimi i dëshmitarit K. D.  
Dëshmitari K. D. në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.27.01.2021 ka deklaruar se: 
“me dt.10.02.2019 isha me  F. ne  rrugën e ...........te ...........it  duke shëtitur, ishim 
duke ardhur ne drejtim te  Qytetit  me te  arritur te  kroni afër  shtëpive te  S. K.,  ka 
qenë prezent  S. K.  tash rahmetlia i cili na ka thirre me ndrhy me i nda Sh. K. n dhe 
M. C.  sepse kanë qenë te kacafytur apote  kapur njeri me tjetrin, ne  i kemi nda , Sh.  
ka ikur ne  drejtim te vetin ndërsa  M. C.  qëndroi  aty. Kanë qenë ne një vij  te kapur 
dhe na njonin e kemi kapur këndej e tjetrin andej, nuk e di cilin e kamë kap unë por e 
di që njonin e kamë kap unë e tjetrin F., por e di që kanë qenë herë u rrezojshin e 
herë u qojshin. Unë nuk e di se cili ka  rënë ne vij  por e di që ne kemi qenë te  
koncentruam që ti ndajmë, por sa po me kujtohet tani M. ka qenë ai që ka rënë ne vij. 
M. ka rënë ne vij sepse nuk e  mbante këmba, pastaj dikush  familjarë i  S. K. ja ka pru 
një karrik dhe  është ulur  M. ne atë karrik  sepse nuk e mbante këmba, dhe shton se 
ndoshta  ka diçka  që mund ta thëmë sot pak ma ndryshe se ka kaluar kohe e gjatë 
dhe po harrohen  gjerat. Unë nuk e di se a  ka pas M. lëndim a jo, por e di që nuk ka 
mujt me qendru ne këmbë e për ma mirë e dinë ai çka ka pas ne atë këmbë. Pastaj F. 
ka  shkuar dhe e ka marrë kerrin e M. që ka qenë dikund me poshtë, ja ka sjellë kerrin  
dhe  prej atij momenti që ja  ka sjellë kerrin mo nuk jemi marr na ma  M. . 
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Deponimi i dëshmitarit F. D.  
 
Dëshmitari F. D. në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.27.01.2021 ka deklaruar se:” 
atë  ditë me dt.10,02,2019  unë me  K. kemi qenë duke rënë teposhtë i kemi pa M.  
dhe Sh. duke u  kacafytur, kemi ndërhy dhe i kemi nda, unë e kamë kapur Sh., 
Kushtrimi e ka kapur M. . Pasi i kemi nda  Sh. ka  hypur ne makinën e tij ka  shkuar, 
unë  i kamë marrë  qelsat e  makinës së M. dhe kamë ardhur poshtë dhe ja kame  
marrë, kur ja  kamë dërguar makinën M. , e  kamë gjetur M.  te ulur në një karrik aty 
afër qëndronte  edhe një person tjetër, kanë qenë të shtrirë te një vij afër kronit  dhe 
siq thash unë e kame  kapur Sh.  dhe Kushtrimi e ka kap M. , unë shkova me ja sjellë 
makinën sepse e pava që ke i lodhur, nuk ke bash mirë M. sepse nuk e pat  gjendjen 
e  mirë dhe kamë shkuar që tja  bëjë një ndihmë që tja  sjelli makinën, ndërsa Sh. sa  
po i kemi ndarë ka ecur ne këmbë te veta ka hypur ne makinë dhe ka shkuar, pasi ja 
kame sjellë veturën unë me djalin e axhës  kemi  vazhduar  rrugën  teposhtë  dhe mo 
nuk di  çfarë ka ndodhur pastaj”.  
 
 
Deponimi i dëshmitarit B. K.  
 
Dëshmitari B. K. në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.10.03..2021 ka deklaruar 
se:” e  di mirë  se për  qafre  rasti kamë ardhë me  deshmu, për këtë rast e kamë 
dhënë një deklaratë ne polici dhe mbetëm pranë asaj deklaratë, me  kujtohet se  kur  
është ngatërruar  Sh. me  M.  kemi qenë në një distancë 5-6 metra. Unë kamë qenë 
bashkë me  Sh. dhe  S. K. me kerr timin, atë ditë unë bashkë me  S. K. tani i ndjerë 
dhe  Sh. kemi shku dhe e kemi  pi nga nje  kafe ne  grykë te  djali i S. K., jemi kthyer 
dhe me te  arritur te kroni afër  shtëpisë së S. K.  jam ndalë  për me  zbrite S. , në atë 
moment  Sh. e  ka pa  M. dhe  ka dalë nga  kerri dhe  është ngatrruar me  M.  i cili ka 
qenë  i vetëm dhe duke u ngjitur  përpjetë këmbë. Kur kemi shkuar me pi  kafe  M.  
nuk e kemi pa duke shkuar  përpjetë. Atje kur kemi shkuar me pi kafe  kemi qëndruar 
rreth  një orë. Nuk e di mir  se a  i ka ndihmuar dhe a e ka përcjelllë Sh., S. për me  
zbrite prej  kerrit. Menjëherë që ka dalë Sh. nga vetura ka shkuar ne drejtim te  M. dhe  
jonë  kacafytur  pa e bo asnjë fjalë ne mes veti, unë  nuk kamë  mundur që ti ndajë 
edhe  pse jomë munduar por jom kone i sëmurë ndërsa kanë ardhe ai djali  vetë i dyti 
dhe i  kane  nda. Do të kallxoi se  deri sa  jomë dalë unë prej  kerrit M. veq  ka qenë i 
rrezuar në kanal prej  Sh., ku  M.   ka qenë për  fundi e Sh. ka qenë përsipër M. dytë 
të rrezuar, bile M. e ka thënë largoma bre pak nëse mundesh, po unë nuk kom mujtë 
me ja larguar deri sa kanë ardhur  ata djemtë që kanë qëlluar bukur ngatë. Unë kur 
komë ardhu me veturë prej nalti jomë ndalur ne  anën e  majtë te  rrugës për me e 
zbrite S. ma afër rrugës së tij, ndërsa  kanali ka qenë  breg  rruge ne anën e djathtë. 
Ngatërresa  ka filluar ne  anën e  majtë te  rrugës  që jon  shku  duke  u  shtyrë ne 
mes veti dhe  kanë ra ne  kanal”. 
 
 

Mbrojtja e  te pandehurit e  dhënë ne shqyrtimin gjyqësorë 
 

I pandehuri ne mbrojtjen e tij deklaron se : “ky me ka akuzuar për këmbë por nuk 
është e vërtetë  që këmbën  ja kamë thyer unë, këmba  është thyer para lufte. Edhe 
Dr. M. J. e ka bërë operacion dhe  ja ka  shti shpikën ne  këmbë, unë komë shku ne  
spital dhe kom shku ne ortopedi dhe i komë gjetur dre doktor te cilët  i kamë  pyetur 
dhe  komë shiqu se a ka qenë i shënuar për datën që ma  ka  akuzuar  ky mu dhe  e  
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kom pa se nuk është  kone i shënuar ne spital te  Pejës. Atë  ditë  unë  jomë kon me  
Bajramin dhe  bacën  S. i cili me  pas  kone  gjallë  ai  kish dëshmua këtu, jemi kone e  
kemi pi  nga  një  kafe  nalt  dhe  jemi  zhdjergur teposhtë, kur  jemi ardhë te  koni  ky  
ish  kon duke u ngjitur  përpjetë. Unë kamë dalë nga kerri dhe e  kom kapë  bacën  S. 
për  krih, ky me  ka ardhur  bashe  te  turitë, a nuk  mujti me shku  ky tjetër  kah e  që 
ka mujtur  edhe me  largë  por jo te me  provokoi, dhe jemi rrezuar që te  dyte  ne vijë, 
te  dytë jemi ra, kane  ardhur  dhe  na  kane  nda  ata  dy  djemtë që kanë qenë këtu. 
Së pari me kane  kapur  mua me kanë qitur ne  breg  e pastaj e  kanë kapur  edhe  
këta  e  kanë qitur ne breg, aty nuk  ka pasur këmbë te thyer  që po thotë M., e këtë e  
thëmë duke ju betuar ne  Zot. Këmbën e ka te  thyer para lufte, ky e dinë ku ka 
shkuar,  ky ka shkuar te H. K.  i  D.  ne  ora 1  te  natës,  ku  edhe H. e  ka goditur me 
fertere  ne  krye ku edhe e ka  thyer  këmbën. 

I pandehuri  vazhdon me dhënien e mbrojtjes, duke  thënë se pasha një  zot që 
na  ka fal atë  ditë me dt.30,03,2019  as  që e  kom pa  M. C. me sy. 

I  pandehuri  shton se  valla-bila nuk  është e vërtetë  kanosja  sepse  ky vetëm 
ka shkuar ne polici, se  unë atë ditë këtë nuk e  kom pa me sy  vetëm kur  i kom pa  
policinë ne  shtëpi, dhe  atë ditë  kur  është ardhë  polici I. L. që të me merr i kamë 
thënë se  po te  betohem se nuk  e  kom pa me sy  M. C.. 

Unë e kamë pas mallë me dalë ne qendër te ...........it sepse ky (duke e drejtuar  
dorën ka  M. C.) ndaq  me ka gjuajtur me  kerrsha, ndash me ka  dalur me  allti,  
ndash ma ka bërë me  gishte, tana i kofshin hallall por kur me ka dalë një herë  kur 
isha  unë  duke  shkuar ne  shtëpi  timen, ky  e kishte një  thikë dhe me ka  thënë kom 
me  ta  qa  barkun me këtë  thikë.  Këto janë të vërteta. 
 
Në pyetjen e gjykatës se a e ke njoftuar policinë për këto pretendime apo gjëra  që po 
i  thuani. 

I pandehuri ka deklaruar se nuk e kame njoftuar policinë sepse mu ka dokur pa 
lidhje   sepse  kjo ishte  për punë të motralit dhe ka shtuar se vallahi e bilahi nuk është 
e vërtetë që ja kamë thy këmbën dhe nuk kame diçka tjetër për te  shtuar. 

 
Fjala përfundimtare e  prokurorit te shtetit    
      

        Prokurori i shtetit ne fjalën përfundimtare ka deklaruar se : “konsideroi se  pa  
administrimit te  provave ne kete  shqyrtim gjyqësorë si te shkresat e lendes ashtu 
edhe te dëgjimit te  dëshmitarëve, te dëmtuarit dhe te te  pandehurit u vërtetua  se  i  
pandehuri  ditën kritike te  dëmtuarit  ja ka  shkaktuar lëndimin e  rëndë trupor  për te  
cilin edhe  kemi ngritur  aktakuzë,  pothuajse  që te  gjithë te  dëgjuarit e kanë 
përshkruar ne mënyrë te njejtë  ngjarjen që ka ndodhur ne vend ngjarje  ditën kritike  
sa  i  përket   lëndimit   te    pësuar    i dëmtuari  te njëjtin e  kanë  argumentuar  
fillimisht  raporti i  spitalit rajonal te  Pejës, pastaj mendimi i  ekspertimit mjeko-ligjorë 
ku ka  përshkruar  lëndimet dhe  llojin e   lëndimit, se  i dëmtuari  është lënduar  ditën 
kritike e  ka  cekur vetë i  dëmtuari  por  edhe  dy  dëshmitaret e  dëgjuar Kreshnik dhe  
F. D.  ne  shqyrtimin gjyqësorë kanë cekur  se  i dëmtuari pas nxerrjes nga  kanali nuk 
ka mundur te  qëndroi ne  këmbë por  është dashur  ti ofrohet  karrike  për te  
qëndruar, e po ashtu njeri  dëshmitar edhe  ja ka  sjellur veturën personale  tek e  cila 
nuk ka mundur  që te  shkoi personalisht,  prandj nga  provat  që  ceka dhe  provat 
tjera   u vërtetua  mjaftueshme se  është kryes  i veprës penale  për te  cilën  është 
akuzuar, po ashtu  edhe vepra  penale e kanosjes konsideroi se është  vërtetuar 
mjaftueshëm ne këtë shqyrtim gjyqësorë andaj   kërkoi nga  gjykata që te njëjtin  ta 
shpallë fajtor  për te dy veprat  penale  që i vihen ne  barrë dhe  të i shqiptoi një dënim 
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te arsyeshëm. I propozoi gjykatës që te këtë  parasysh  gjendjen  momentale  dhe 
emocionale te te  pandehurit e  po ashtu faktin se  ditë kritike  me  dt.10,02,2019  ka 
vepruar ne  afekt  pra  pa pasur ndonjë  paramendim apo përgatitje  paraprake  që ta  
kryej këtë vepër”.  
 

Fjala përfundimtare e mbrojtëses se viktimave 
 
Mbrojtësja e viktimave – H. H. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbështet 
fjalën përfundimtare te  prokurorit te  shtetit. 
 
 Fjala përfundimtare e të dëmtuarit 
 
I  dëmtuari në fjalën përfundimtare deklaron se: e mbështet fjalën përfundimtare të  
prokurorit të  shtetit  dhe  parashtron kërkesë  pasurore juridike. 

 
Fjala përfundimtare e të pandehurit 

 
I pandehuri ne fjalën përfundimtare deklaroi se: fortë mirë e dëgjova prokurorin 

çka  foli dhe e kundershton fjalën përfundimtare të prokurorit të shtetit, nuk është e 
vërtetë ajo që dikush ja ka pru karrigen e dikush ja ka pruar kerrin. 

 
           Faktet  e vërtetuara nga gjykata  

 
  Gjykata pas administrimit te provave personale dhe materiale e ka vërtetuar se i 

pandehuri Sh. K. Më dt.10.02.2019 rreth orës 11:50 në rrugën e ...........në ..........., te 
vendi i quajtur “...........”, me dashje i ka shkaktuar lëndime te rënda trupore të 
dëmtuarit M. C., në atë mënyrë që për deri sa i dëmtuari ishte duke shëtitur në rrugën 
e ...........me të arritur në vendin e lartcekur, aty kishte dalë nga vetura i pandehuri, e  
ka sulmuar  fizikisht te dëmtuarin duke e goditur ne  kokë, me qrast që te dytë bijnë në 
një kanal e si pasojë e goditjes dhe rrëzimit në kanal i dëmtuari ka  pësuar lëndime të 
rënda trupore në  këmbën e  djathtë. 
  

Po ashtu gjykata pas administrimit te provave  personale dhe materiale më 
dt.30,03,2019 rreth orës 08:30, në rrugën “...........” me qellim të frikësimit seriozisht e 
kanos te dëmtuarin M. C. nga ...........i në atë mënyrë që i pandehuri para ditës kritike 
afër dy  muaj e kishte  shtyrë të  dëmtuarin duke i shkaktuar  lëndimin e rëndë trupor  
si ne pikën 1  te dispozitivit  të këtij aktgjykimi ndërsa në kohën dhe ne vendin e cekur 
më lartë i pandehuri pasi  që sillet  disa herë, ndalet dhe  flet  diçka dhe “bënë me  
gisht ne  fyt  duke ju kanosur  që ka  me  hjekë”  
              
              Ketë gjendje faktike gjykata e vërtetoi në bazë të: 
 

o Akt ekspertimin mjeko-ligjorë ne emër të dëmtuarit M. C. numër lënde 
2019:0026321 i dt.01.04.2019, i punuar nga eksperti mjeko ligjorë prof. 
ass.dr.F. B.; 

o Raporti nga konsullta e lëshuar nga  QKMF  ne  ........... me numër  
regjistri 3809 i dt.10.02.2019  ne  emër te  M. C.; 

o Foto dokumentacioni në shkresat e lendes ; 
o Dokumentacioni i lëshuar nga  spitali i përgjithshëm Pejë me numër  

protokolli 2268 i dt.10.02.20219 në emër të M. C.; 
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o Dëshmisë së  të  dëmtuarit M. C.; 
o Dëshmisë së  dëshmitarit  K. D.; 
o Dëshmisë së dëshmitarit F. D.  dhe 
o Dëshmisë së dëshmitarit B. K.t. 

 
             Analiza dhe vlerësimi i provave 
 
          Analiza dhe vlerësimi i provave materiale të cilave gjykata ju ka  falur 
besimin 
 

 Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar dokumentacionin mjekësorë si 
Raporti nga konsullta e lëshuar nga  QKMF ne  ........... me numër  
regjistri 3809 i dt.10.02.2019  ne  emër te M. C. dhe dokumentacioni i 
lëshuar nga spitali i përgjithshëm Pejë me numër  protokolli 2268 i 
dt.10.02.20219 në emër të M. C., te cilat prova është vërtetuar se  i  
dëmtuari me dt. 10.02.2019 ka kërkuar ndihme mjeksore ne QKMF në 
........... duke u ankuar se ka dhimbje te këmbës se djathte i cili është 
referuar për në spitalin regjional të Pejës ku është konstatuar se i 
dëmtuari ka frakture.   

 Gjykata ka analizuar dhe ka vlerësuar akt ekspertimin mjeko-ligjorë në 
emër të dëmtuarit M. C. numër lënde 2019:0026321 i dt.01.04.2019, i 
punuar nga eksperti mjeko ligjorë prof. ass.dr.F. B. nga i cili eshte 
vërtetuar se i dëmtuari ka pësuar ndrydhje te indeve te butate gjurit dhe 
kërcirit te këmbës se djathte, thyerje e kokës se fibulles  se djathte dhe 
thyerje ablativë  e pjesës se sipërme te ashtit tibial të djathte te 
shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit te forte, që si te tilla bëjnë pjese 
ne dëmtime te renda trupore, andaj gjykata i ka falur besimin kësaj prove 
materiale. 

 Gjykata ka shikuar, analizuar dhe vlerësuar foto dokumentacionin  në 
shkresat e lendes nga i cili foto dokumentacion konstatohet se i dëmtuari 
e ka te mobilizuar këmbën e djathte, ku gjykata konsideron se ky foto 
dokumentacion është ne harmoni edhe me akt ekspertimin mjekoligjor 
dhe dokumentacionin mjekësor te analizuara dhe te vlerësuar me lartë 
te cilit gjykata i ka falur besimin. 

 
      Analiza dhe  vlerësimi i provave personale të cilave  gjykata ju ka  falur  
besimin 
 

 Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar dëshminë e të dëmtuarit te dhënë në 
cilësinë e dëshmitarit, nga e cila dëshmi është vërtetuar se i dëmtuari 
ditën kritike ka qen duke ecur në rrugën e ...........në ..........., te vendi i 
quajtur “...........”, aty kishte shkuar i pandehuri me një automjet ku ka dal 
nga automjeti dhe e  ka goditur në kokë te dëmtuarin dhe e ka rrezuar 
në kanal, pastaj i pandehuri i ka sjellë mbi të deri sa e kane hequr dy 
djem. Ne ato momente kur e kanë kapur ata djem dhe e kanë nxjerr nga 
kanali i dëmtuari nuk ka mundur të qëndroj ne këmbë. Gjykata 
konsideron se dëshmia e te dëmtuarit është e besueshme sepse është 
në harmoni të plot edhe dokumentacionin mjekësor dhe dëshmitë e 
dëshmitarit B. Q., K. D. dhe F. D.. 
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  Po ashtu nga dëshmia e të dëmtuarit gjykata e ka vërtetuar faktin se i 
pandehuri ja ka bërë me dorë dhe me gisht që i bjen që i ka thënë që do 
ta  heqë po ashtu nga veprimet konkludente te dëmtuarit vërtetohet fakti 
dhe mënyra se si i pandehuri me veprime konkludente e qon gishtin të 
fyti duke e bërë vi të drejtë të fyti sikur vija e prerjes, andaj gjykata i ka 
falur besimin.  

  
 Gjykata ka analizuar dëshminë e dëshmitarit  K. D. nga e cila dëshmi 

është vërtetuar fakti se ditën kritike dëshmitari ishte se bashku me 
dëshmitarin F. dhe për një moment i kanë pare te pandehurin dhe te 
dëmtuarin duke u kacafytur ku kishin rene ne një kanal dhe i pandehuri 
kishte qen mbi te dëmtuarin, i kishin ndarë, dhe ne momentin kur e kanë 
nxjerr te dëmtuarin nga kanali, nuk e ka mbajtur këmba te dëmtuarin, 
gjykata konsideron se dëshmia e dëshmitarit K. është e besueshme dhe 
i ka falur besimin sepse është ne harmoni me dëshminë e dëshmitarëve 
tjerë dhe ne harmoni me dokumentacionin mjekësor kur flet dëshmitari 
se nuk e ka mbajtur këmba sepse edhe ekspertiza mjeko ligjore e ka 
konstatuar se i dëmtuari ka pësuar dëmtime te renda trupore. 

 
 Gjykata ka analizuar dëshminë e dëshmitarit  F. D. nga e cila dëshmi 

është vërtetuar fakti se ditën kritike dëshmitari ishte se bashku me 
dëshmitarin K. dhe për një moment i kanë pare te pandehurin dhe te 
dëmtuarin duke u kacafytur ku kishin rene ne një vijë dhe i pandehuri 
kishte qen mbi te dëmtuarin, i kishin ndarë, gjykata konsideron se 
dëshmia e dëshmitarit F. është e besueshme dhe i ka falur besimin 
sepse është ne harmoni me dëshminë e dëshmitarëve tjerë dhe në 
harmoni me dokumentacionin mjekësor. 

 
 Gjykata ka analizuar dëshminë e dëshmitarit  B. K. nga e cila dëshmi 

është vërtetuar fakti se ditën kritike, Sh. eshte ngatërruar me  M., M. veç 
ka qenë i rrezuar në kanal prej Sh., ku M. ka qenë për fundi e Sh. ka 
qenë përsipër M. dytë të rrezuar, M. i ka kërkuar ndihmë dëshmitarit 
duke i thënë “largoma bre pak nëse mundesh”, por dëshmitari B. nuk 
kom majtë me ja larguar deri sa kanë ardhur  dëshmitarët K. dhe F. që 
kanë qëlluar bukur ngatë dhe i kanë ndarë, gjykata ka konsideruar se 
dëshmia e dëshmitarit Bajram është e besueshme  dhe i ka falur 
besimin. 

 
 

Analiza  dhe  vlerësimi i mbrojtjes së të pandehurit 
 

o Gjykata ka analizuar mbrojtjen e të pandehurit ku i pandehuri e ka mohuar 
te ketë kryer ketë vepër penale, gjykata nuk i ka falur besimin kësaj mbrojtje 
sepse kjo mbrojtje është në kundërshtim me të gjitha provat në shkresat e 
lëndës, gjykata konsideron se një mbrojtje e tillë është dhënë me qellim të 
shmangies nga përgjegjësia  penale dhe nga fajësia. 
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Vlerësimi juridik i çështjes 
 

Baza e aktgjykimit 
 

 Gjykata në bazë të nenit 361 të KPPK ketë aktgjykim e bazon vetëm në faktet 
dhe provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor, të cilat prova me ndërgjegje i ka 
vlerësuar çdo provë një nga një dhe në lidhje me provat tjera, dhe në bazë të 
vlerësimit të tille ka nxjerrë përfundim se është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar se 
është kryer vepra penale lëndim i rëndë trupor nga neni 189 par.1 nën par.1.3 të KPK-
ës dhe veprës penale kanosje nga neni  185  par.1. të KPK-ës. 
 
 Identiteti subjektiv  dhe objektiv  i aktgjykimit me aktakuzën 
 
 Gjykata konstaton se ky aktgjykim i referohet te pandehurit Sh. K. nga ............ 
dhe veprave penale lëndim i rëndë trupor nga neni 189 par.1 nën par.1.3 të KPK-ës 
sipas aktakuzës PP/II.nr.803/2019 të dt.26,04,2019  dhe veprës penale kanosje nga 
neni  185  par.1. të KPK-ës sipas aktakuzës PP/II.nr.803/2019  te dt.25,04,2019. 
 
 Vepra penale  
  
  Gjykata duke u bazuar nenin 7 te KPK, dhe në faktin deri sa i dëmtuari ishte 
duke shëtitur në rrugën e ...........me të arritur në vendin e lartcekur, aty kishte dalë 
nga vetura i pandehuri, e ka sulmuar  fizikisht te  dëmtuarin duke e goditur në kokë, 
me çrast që të dytë bijnë në një kanal e si pasojë e goditjes dhe rrëzimit në kanal i 
dëmtuari ka  pësuar lëndime të rënda trupore në  këmbën e  djathtë, gjykata 
konsideron së në rastin konkret janë përmbushur të gjitha elementet objektive 
(veprimet e ndërmarra, te cilat veprime kanë qenë të kundërligjshme, dhe të njëjtat 
veprime janë paraparë si elemente të veprës penale lëndim i rëndë trupor nga neni 
189 par.1 nën par.1.3  të KPK, dhe  elementi subjektiv (përgjegjësia penale e të 
pandehurit), po ashtu në veprimet e të pandehurit është formuar figura e veprës 
penale lëndim i rëndë trupor nga neni 189 par.1 nën par.1.3 të KPK.  
 
 Po ashtu gjykata duke u bazuar ne nenin 7 te KPK dhe në faktin se i pandehuri,  
ja   ka bërë me  gisht në fyt duke ju kanosur që ka me hjekë,  gjykata konsideron së 
në rastin konkret janë përmbushur të gjitha elementet objektive (veprimet e 
ndërmarra, te cilat veprime kanë qenë të kundërligjshme, dhe të njëjtat veprime janë 
paraparë si elemente të veprës penale kanosje nga neni  185  par.1.  të KPK, dhe  
elementi subjektiv (përgjegjësia penale e të pandehurit), po ashtu në veprimet e të 
pandehurit është formuar figura e veprës penale kanosje nga neni  185  par.1.  të 
KPK.  
 
 
  Kryesi i veprës penale   
 
 Gjykata duke u bazuar në provat e administruara si personale dhe materiale siç 
janë: Akt ekspertimin mjeko-ligjorë ne emër të dëmtuarit M. C. numër lënde 
2019:0026321 i dt.01.04.2019, i punuar nga eksperti mjeko ligjorë prof. ass.dr.F. B.; 
raporti nga konsullta e lëshuar nga QKMF në ........... me numër regjistri 3809 i 
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dt.10.02.2019  në  emër të M. C.; foto dokumentacioni në shkresat e lendes; 
dokumentacioni i lëshuar nga  spitali i përgjithshëm Pejë me numër  protokolli 2268 i 
dt.10.02.20219 në emër të M. C.; dëshmisë së të dëmtuarit M. C.; dëshmisë së 
dëshmitarit K. D.; dëshmisë së dëshmitarit F. D. dhe dëshmisë së dëshmitarit B. K.t, 
ku pas analizimit dhe vlerësimit të të gjitha këtyre provave një nga një dhe te gjithave 
në lidhmëni njëra me tjetrën, vërtetohet përtej dyshimit të bazuar se i pandehuri është 
kryes i veprës penale lëndim i rëndë trupor nga neni 189 par.1 nën par.1.3 të KPK-ës 
dhe veprës penale kanosje nga neni 185 par.1. të KPK-ës. 
 
  Përgjegjësia penale 
 
 Gjykata duke u bazuar në nenin 17 te KPK konsideron se i pandehuri në 
momentet e kryerjes së veprave penale ka qenë penalisht përgjegjës sepse ka qenë 
mendërisht i aftë, veprat penale i ka kryer me dashje dhe me vullnetin e tij, sepse në 
ato momente ka poseduar vetitë psikike që i kanë bërë të mundshëm të kuptojnë 
rëndësinë e veprave penale, të kuptoj veprimet e tija, i ka pasur të ditura pasojat e 
atyre veprimeve dhe i ka dashur pasojat e shkaktuara.  
 
  Fajësia dhe sanksioni penal 
 

Gjykata duke u bazuar ne faktet se janë kryer veprat penale lëndim i rëndë 
trupor nga neni 189 par.1 nën par.1.3 të KPK-ës dhe kanosje nga neni 185 par.1. të 
KPK-ës, veprat penale i ka kryer i pandehuri, i pandehuri në kohen e kryerjes se 
këtyre veprave penale ka qenë përgjegjës dhe i përgjegjshëm po ashtu edhe tani në 
kohen e gjykimit është penalisht përgjegjës, dhe i përgjegjshëm, gjykata e ka shpallur 
fajtor, pastaj gjykata ka konsideruar se nuk ka bazë që e përjashton nga përgjegjësia 
penale dhe as për lirim nga dënimi, andaj i ka shqiptuar sanksionin penale duke i 
shqiptuar dënimin për secilën vepre penale veç e veç e pastaj i ka shqiptuar edhe 
dënimin Unik si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 
Qëllimi i dënimit 
 

Gjykata në baze të nenit 38 të KPK ka vlerësuar se dënimi i shqiptuar është në 
përputhje me shkallën e përgjegjësisë penale të pandehurit, dhe rrezikshmërinë 
shoqërorë te veprës penale, dhe në këtë mënyrë do te ndikoj ne arritjen e qëllimit të 
dënimit të paraparë me nenin 38 lidhur me nenin 47 të KPK-së ku parashihet edhe 
qëllimi i dënimit me kusht, si mase për rehabilitimin e te pandehurit por edhe si mase 
për parandalimin e te pandehurit dhe personave te tjerë kryes potencial te veprave 
penale  nga kryerja e veprave penale ne te ardhmen, te shpreh gjykimin shoqëror për 
veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 
   
 Matja e dënimit dhe rrethanat lehtësuese dhe rënduese 
 
         Gjykata në bazë të nenit 69 lidhur me nenin 70 te KPK me rastin e vendosjes 
lidhur me lartësinë e dënimit gjykata i ka vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese dhe 
renduese, të cilat mund të ndikojnë në lartësinë dhe llojin e dënimit ndaj të pandehurit. 
Kështu si rrethana lehtësuese gjykata ka gjetur se i pandehuri nuk ka qen i dënuar me 
parë, ndërsa si rrethana rënduese gjykata nuk ka gjetur. 
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Dënimi Unik  
 
Gjykata duke u bazuar ne nenin 76 te KPK te pandehurit i ka shqiptuar dënimin 

për secilën vepre penale veç e veç e pastaj i ka shqiptuar edhe dënimin Unik si në 
dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 
Mbikëqyrja e dënimit me kusht nga shërbimi sprovues 
 
Gjykata ne bazë të nenit 58 te KPK te pandehurit i ka shqiptuar dënim me kusht 

me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues sepse ka konsideruar se integrimi i 
te dënuarit në shoqëri do të arrihet me mirë përmes mbikëqyrjes nga ana e shërbimit 
sprovues. 

Të dënuarit ju ka bere me dije  se e ka obligim qe te mbaje kontaktin me 
shërbimin sprovues, dhe nëse i shkëput kontaktet me shërbimin sprovues gjykata 
mund te revokoj dënimin me kusht. 
 

Kërkesa pasurore juridike 
 

Gjykata në bazë të nenit 463 të KPPK të dëmtuarin M. C. nga ............ e ka 
udhëzuar në kontest civil për realizimin e kërkesës pasurore juridike.   

 
Shpenzimet e procedurës penale 
 
Gjykata në bazë të nenit 453 te KPPK e ka obligohet që në emër të paushallit 

gjyqësorë gjykatës ti paguan shumën prej 45 euro, ndërsa ne emër te shpenzimeve te  
procedurës penale gjykata do te vendos me aktvendim te veçantë nëse gjënë 
shpenzime të  tilla. 
 
 Gjykata ne bazë të neni 39 paragraf 3 nën paragraf 3.1 te ligjit nr.05/L-036 për 
kompensimin e viktimave e ka obliguar te pandehurin në emër të fondit për 
kompensimin e  viktimave të krimit të paguaj shumën 30 euro. 

 
Duke u bazuar ne te lartcekurat u vendos  si ne dispozitiv. 

 
GJYKATA THEMELORE PEJË DEGA DEÇAN 

P.nr.103/2019  të dt.07.04.2021 
 

Sekretarja juridike                                           G j y q t a r i  

   Sabiha Hoxha                                   Sulltan Dobraj 
 

 

 

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 Gjykatës Themelore Pejë dega ne Deçan. 


