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Numri i lëndës: 2021:028295 

Datë: 29.05.2021 

Numri i dokumentit:     01828992 

P.nr.43/2021 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
      GJYKATA THEMELORE PEJË DEGA DEÇAN, Departamenti i Përgjithshëm 
Penal,  gjyqtari Sulltan Dobraj, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Sabiha Hoxha, 
në çështjen penale kundër te pandehurve A. A., për shkak te veprës penale, “Lëndim i 
lehtë trupor”  nga neni 185 par.2. të KPRK-së, dhe A. H. për shkak të veprës penale, 
“Lëndim i lehtë trupor” nga neni 185 par.1 nën paragraf 1.4. te KPRK-së duke vendosur 
lidhur me akuzën e PTH-se nga Peja PP/II.nr.64/2021 të dt.16.02.2021, në shqyrtimin 
e dytë gjyqësor të mbajtur me dt.06.05.2021, me pjesëmarrjen e prokurores së shtetit 
Sadije Muriqi, të pandehurit A. A. dhe mbrojtësi i tij Av.H. B., dhe të pandehurit A. H. , 
me dt. 07.05.2021 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më dt.29.05.2021 përpiloi  këtë: 
 

A K T G J Y K I M 
 

        I pandehuri A. A., i lindur me dt............... ne ......., me banim ne fsh................. 

K-........, i biri i A., me nr. personal ................  shqiptar, shtetas i Kosovës gjendet ne liri. 
 

        I pandehuri A. H. , i lindur me dt. ............... ne  fsh.................  K-.., ku edhe 

tani banon, i biri i Asllanit me nr. personal 1240802739 shqiptar, shtetas i Kosovës 
gjendet ne liri. 

 
J A N Ë   F A J T O R 

   I pandehuri A. A. 
 
 Për shkak se : 

    Me dt.09.08.2020 rreth orës 21:50 bë fsh.........K-....... afër marketit ........, me 
dashje përdor forcën ndaj të dëmtuarit A. H. (i pandehuri nga dispozitivi II) duke përdorur 
mjet të rrezikshëm që mund të shkaktojë lëndime të rënda trupore ose dëmtim të rëndë 
të shëndetit e duke i shkaktuar dëmtime të rënda trupore ose dëmtim të lehta trupore 
në atë mënyrë: pasi që kishin pasur një mos-marrëveshje paraprake, në vendin e 
lartcekur gjersa i pandehuri shkon me veturë në atë rrugë në atë vend kalon me veturë 
dhe i dëmtuari A. H. , dhe pasi të njëjtit dalin nga veturat e tyre i pandehuri A. me një 
shkop të drurit e godet të dëmtuarin në bërrylin e dorës së majtë, me çka i shkakton 
lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme në shëndet. 

 
- me çka ka kryer vepër penale Lëndim i lehtë truporë nga neni 185 

par.2. të KPRK- së. 
I pandehuri A. H.  
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 Për shkak se : 
 
Me dt.09.08.2020 rreth orës 21:50 bë fsh.........K-......... afër marketit ........ me dashje 

përdor forcën ndaj të dëmtuarit A. A. (i pandehuri nga dispozitivi II) e duke i shkaktuar 
dëmtime të lehta trupore në atë mënyrë: pasi që i dëmtuari A. e godet të pandehurin A., 
ky i fundit e godet të pandehurin të dëmtuarin A. me grushta në fytyrë me çka i shkakton 
të dëmtuarit lëndime të lehta trupori me pasoja të përkohshme në shëndet.  

 
- me çka ka kryer vepër penale Lëndim i lehtë truporë nga neni 185 par.1 nën-

par 1.4. te KPRK- së.  
 

            Andaj gjykata, në bazë të nenit 7, 17, 21, 38, 46, 47, 48, 69, 70, nenit  
185 par 2 dhe neni 185 par 1 nën-par 1.4 të KPRK-ës,  nenit 365, 453, 463, te KPPK-
ës, të akuzuarin e: 

 
DËNIM  ME BURGIM 

 
I. Të pandehurit A. A. i shqipton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) 

muaj. 
 
II. Të pandehurit A. A. i shqipton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) 

muaj. 
 

III. Më pëlqimin e të pandehurit A. A. dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 3 
muaj  i zëvendësohet ne dënim me gjobë në shumën prej 500 euro, të cilën 
gjobë i pandehuri duhet ta paguaj ne afat prej 30 ditësh nga dita kur ky 
aktgjykim të merr formën e prerë 
 

IV. Më pëlqimin e të pandehurit A. H. dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 3 
muaj i zëvendësohet ne dënim me gjobë në shumën prej 500 euro, të cilën 
gjobë i pandehuri duhet ta paguaj në afat prej 30 ditësh nga dita kur ky 
aktgjykim të merr formën e prerë. 

 
V. Nëse te pandehurit nuk e paguajnë gjobën nga 500 euro se cili veç e veç si 

në piken III dhe IV te këtij dispozitivi, gjykata e bën zëvendësimin e dënimit 
me gjobë ne dënim me burgim  në kohëzgjatje prej 25 ditësh,  për secilin te 
pandehur duke llogaritur një dit burgim për çdo 25 euro te gjobës për secilin 
te pandehur. 

 
VI. Të pandehurit lirohen nga shpenzimet e procedurës. 

 
A r s y e t i m 

 
                   PTH ne Pejë me aktakuzën PP/II.nr64/2021 te dt.16.02.2021ka akuzuar te 
pandehurit A. A., për shkak te veprës penale, “Lëndim i lehtë trupor”  nga neni 185 par.2. 
të KPRK-së, dhe A. H. për shkak të veprës penale, “Lëndim i lehtë trupor” nga neni 185 
par.1 nën paragraf 1.4. te KPRK-së, ka propozuar të caktohet shqyrtimi fillestar kundër 
të pandehurve, të administrohen provat e duhura e me në fund të njëjtit  te shpallen 
fajtor dhe të dënohen sipas ligjit. 
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           Gjykata themelore në Pejë Dega në Deçan me dt.06.05.2021, ka caktuar dhe ka 
mbajtur shqyrtimin e dytë gjyqesor ku pas leximit të aktakuzës të pandehurit e kanë 
pranuar fajësinë, të cilin pranim fajësie gjykata e ka pranuar me aktvendim ne 
procesverbal te shqyrtimit fillestar në baze te nenin 248 KPPPK-ës. 
 
   Prokurori ka deklaruar se meqenëse të pandehurit e pranojnë fajësinë e ky 
pranim i fajësisë mbështet në provat materiale të cilat gjenden ne shkresat e lëndës unë 
në tersi mbetem pranë aktakuzës dhe cilësimit juridik të saj Gjykatës i propozoj që të 
njëjtit të shpallën fajtor dhe të dënohen sipas ligjit, lidhur me vendimin për dënim si 
rrethanë lehtësuese ta merr pranimin e fajësisë.  
 

A. A. në cilësinë  etë dëmtuarit nuk parashtron kërkesë pasurore juridike kundër 
A. H. . 
 

A. H. në cilësinë e të dëmtuarit nuk parashtron kërkesë pasurore juridike kundër 
A. A.. 
  
 Av. H. B. ka deklaruar se: i ka propozuar qe si rrethana lehtësuese te merr 
pranimin e fajësisë, faktin se palët janë pajtuar ne mes vete, është hera e pare qe ka ra 
ndesh me ligjin, shprehjen keqardhje, dhe faktin se është mbajtës i vetëm i familjes. 
 
         I pandehuri A. A.  shqyrtimin e dytë ka deklaruar se: e mbështet deklarimin e 
mbrojtësit te tij 

 
         I pandehuri A. H. në shqyrtimin e dytë ka deklaruar se:  me vjen keq që ka ndodhur 
ky problem dhe në të ardhmen nuk do të ndodhin probleme te tilla 
 
        Gjykata me pranimin e fajësisë ne tërësi e ka vërtetuar këto gjendje faktike: 

 
    Se i pandehuri A. A. me dt.09.08.2020 rreth orës 21:50 bë fsh.........K-........ 

afër marketit ........, me dashje përdor forcën ndaj të dëmtuarit A. H. (i pandehuri nga 
dispozitivi II) duke përdorur mjet të rrezikshëm që mund të shkaktojë lëndime të rënda 
trupore ose dëmtim të rëndë të shëndetit e duke i shkaktuar dëmtime të rënda trupore 
ose dëmtim të lehta trupore në atë mënyrë: pasi që kishin pasur një mos-marrëveshje 
paraprake, në vendin e lartcekur gjersa i pandehuri shkon me veturë në atë rrugë në 
atë vend kalon me veturë dhe i dëmtuari A. H. , dhe pasi të njëjtit dalin nga veturat e 
tyre i pandehuri A. me një shkop të drurit e godet të dëmtuarin në bërrylin e dorës së 
majtë, me çka i shkakton lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme në shëndet.  

 
I pandehuri A. H. me dt.09.08.2020 rreth orës 21:50 bë fsh.........K-...... afër 

marketit ........ me dashje përdor forcën ndaj të dëmtuarit A. A. (i pandehuri nga 
dispozitivi II) e duke i shkaktuar dëmtime të lehta trupore në atë mënyrë: pasi që i 
dëmtuari A. e godet të pandehurin A., ky i fundit e godet të pandehurin të dëmtuarin A. 
me grushta në fytyrë me çka i shkakton të dëmtuarit lëndime të lehta trupori me pasoja 
të përkohshme në shëndet.  

           
Gjykata paraprakisht të pandehurve ju ka sqaruar natyrën dhe pasojat e pranimit 

të fajësisë dhe i ka udhëzuar se me pranimin e fajësisë të njëjtit do te shpallen fajtor për 
veprën penale të lartcekur, do të ju shqiptohet sanksioni i paraparë me ligj, dhe se nuk 
do te këtë procedure te provave. 
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            Këto gjendje faktike gjykata i ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë që kanë bërë të 
pandehurit të cilët i kanë pasur te njohura natyrën dhe pasojat e pranimit te fajësisë, 
dhe ne mënyrë vullnetare, me vetëdije, pa ndonjë detyrim, mashtrim apo lajthim e kanë 
pranuar fajësinë për veprën penale e cila ju vihet ne barre, i cili pranim fajësie 
mbështetët në faktet e çështjes qe përmban aktakuza, ne materialet e prezantuara nga 
prokurori i shtetit, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore ose gabime 
faktike.                

 
Po ashtu gjykata duke u kujdesur zyrtarisht ne kuptim te nenit 257 te KPP-ës nuk 

ka gjetur ndonjë prove të pa pranueshme dhe gjithashtu është vërtetuar se të pandehurit 
e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit te fajësisë konform nenit 248 te KPP-ës, 
ndërsa pranimi i fajësisë është bërë në mënyre vullnetare, andaj kjo gjykate ka ardhur 
në përfundim se në veprimet e të pandehurit A. A. janë formuar te gjitha elementet e 
figurës së veprës penale, Lëndim i lehtë truporë  nga neni 185 par.2 ndërsa në veprimet 
e të pandehurit A. H. janë formuar te gjitha elementet e figurës së veprës penale, 
Lëndim i lehtë truporë  nga neni 185 par.1 nën-par1.4  te KPRK-së, ka konstatuar se të 
pandehurit kanë qenë të vetëdijshëm për veprimet e ndërmarra, i kanë dashur ato 
veprime dhe pasojën e shkaktuar e kanë dëshiruar, për veprimet e tilla të cilat 
përmbushën elementet e veprave penale të lartcekura, janë përgjegjës dhe të 
përgjegjshëm, andaj gjykata ka vendosur dhe të pandehurit i ka shpallur fajtor për veprat 
penale, pastaj ju ka shqiptuar dënimin me burgim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
Gjykata në bazë të nenin 44 të KPK-së, dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 

3 (tre) muaj me pëlqimin e të pandehurve ju ka zëvendësuar në dënim me gjobë si në 
dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
Gjykata në bazë të nenit 43 të KPK-së  ka vendosur se nëse nuk paguhet dënimi 

me gjobë nga ana e të pandehurve, do të bëhet zëvendësimi i dënimit me gjobë ne 
dënim me burgim në kohëzgjatje prej 25 ditësh duke llogaritur një ditë burgim për çdo 
20 euro të gjobës për secilin te pandehur. 

 
Gjykata në bazë të nenit 71 paragraf 1 nën paragraf 1.1 KPK ku parashihet zbutja 

e dënimin kur i pandehuri e pranon fajësinë, nenit 72 paragraf 1 nën paragraf 1.6 te 
KPK ku parashihen kufijtë për zbutje të dënimit dhe nenit 185 paragraf 2 të KPK ku 
parashihet sanksioni panel (minimumi dhe maksimumi) i dënimit për veprën penale 
Lëndim i lehtë truporë, i ka zbutur dënimin te pandehurit A. A. duke i shqiptuar dënimin 
me burgim në kohëzgjatje prej 3 muaj që është një dënim nën minimumin e paraparë 
ligjorë por është e paraparë si mundësi ligjore në nenin 72 paragraf 1 nën paragraf 1.6 
të KPK, e duke u bazuar në pranimin e fajësisë qe është e  paraparë ne nenin 71 
paragraf 1 nën paragraf 1.1 KPK. 
 
 Gjykata në bazë të nenit 38 të KPPK ka vlerësuar se dënimi i shqiptuar është në 
përputhje me shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurve, shkallën e 
rrezikshmërisë shoqërore, dhe në këtë mënyrë do të ndikoj në arritjen e qëllimit të 
dënimit që parashihet në nenin 38 te KPRK-ës, si masë për parandalimin e të 
pandehurve por edhe si mase për parandalimin e të pandehurve dhe personave të tjerë 
kryes potencial të veprave penale nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, të 
shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit 
për respektimin e ligjit. 
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            Gjykata në bazë të nenit 69 lidhur me nenin 71 të KPK rastin e vendosjes lidhur 
me lartësinë e dënimit i ka vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese, të 
cilat mund të ndikojnë në lartësinë dhe llojin e dënimit ndaj të pandehurve.  

 
Kështu si rrethana lehtësuese gjykata ka gjetur se i pandehuri A. A. e ka pranuar 

fajësinë, është hera e parë që ka ra ndesh me ligjin, gjendjen e rëndë ekonomike, pastaj 
kërkim falja, premtimi se nuk do të kryen vepër tjetër penale, pajtimin në mes të palëve, 
ndërsa si rrethanë rënduese gjykata nuk e ka gjetur asnjë rrethanë. 

 
Rrethana lehtësuese gjykata ka gjetur se i pandehuri A. H. e ka pranuar fajësinë, 

pastaj kërkim falja, premtimi se nuk do të kryen vepër tjetër penale, pajtimin në mes të 
palëve, ndërsa si rrethanë rënduese gjykata nuk e ka gjetur asnjë rrethanë 

 
 Gjykata në bazë të nenit 453 të KPPK i ka liruar të pandehurit nga shpenzimet e 
procedurës penale sepse ka konsideruar se të pandehurit janë të gjendjes se dobët 
ekonomike dhe po të ngarkohen me shpenzime të procedurës penale do ju 
vështirësohet edhe me tej gjendja e rëndë ekonomike. 
 

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

GJYKATA  THEMELORE  PEJË   DEGA  DEÇAN, 
P.nr.43/2021 me dt. 29.05.2021 

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 njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 
nëpërmjet Gjykatës Themelore Peje dega në Deçan. 


