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Numri i dokumentit:     01046006 

 

 

P.nr.46/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE  PEJE  DEGA NË ISTOG – DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM-PENAL, sipas Gjyqtarit  Gani Rugova,  me pjesëmarrjen e sekretares 

juridike Drita Blakaj, në lëndën penale kundër të pandehurve, F. K. dhe F. K. që të dy nga  fsh, 

......K……., të akuzuar  për veprën penale për dy dispozitivat “ lëndim i lehte trupor”  nga neni 

188 par. 1 e  lidhur me paragrafin 1.4 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr.113/18 të datës 

04.03.2019, në seancën publike të shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me dt.27.11.2019,  në praninë 

e Prokurorit të Shtetit, Suada Hamza, të pandehurve  F. K. , F. K., me mbrojtësin e ti av. Bekjë 

Lajqi, sipas autorizimit që gjendët në shkresat e lëndës, si dhe dëshmitarët: F. K. dhe I. H.. 

Gjykata të njëjtën ditë publikisht mori dhe shpalli më dt.08.07.2020, ndërsa me  dt. 30.07.2020 

përpilojë këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 
Të pandehurit: 

 

1.F. K. i lindur më ............. në ....., me vendbanim në fsh, ......., nga babai R., nëna E., mbiemri 

vajzërisë se nënës H.,  pa punë, i martuar, baba i 3 fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, pa 

punë i gjendjes së dobët ekonomike, posedon numër personal: ..............., Shqiptar, Shtetas i 

Republikës së Kosovës, i pa dënuar  më parë nga Gjykata, gjendet në liri. 

 
2. F. K.  i lindur më dt................ në ....., me vendbanim në fsh, ......K........, nga babai A., dhe 

nëna F., mbiemri i vajzërisë së nënës A., i martuar, baba i 3 fëmijeve, ka të kryer shkollën e 

mesme, i pa punë i gjendjes së dobët ekonomike, posedon numër personal: ................, 

Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës, i pa dënuar  më parë nga Gjykata, gjendet në liri. 

 
 

JANË FAJTORË  

Për shkak se: 

-I pandehuri F. K. 

 

1.Me dt 07.01.2018, rreth orës 13:00 ne fsh ......K e ........, me dashje i shkakton lëndime 

trupore te dëmtuarit F. K., ne atë mënyrë qe pas një zënke te çastit ne mes te te dëmtuarit F. 

dhe te pandehurit F. K. lidhur me një çështje pronësore, sulmojnë fizikisht njeri tjetrin, ashtu qe 

i pandehuri F. godet te dëmtuarin me grushta ne koke ku si pasoje e kësaj te njëjtit i shkakton 
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lëndime te lehta trupore te përshkruara si ne akt ekspertimin mjeko-ligjor te Dr Flamur Blakaj i 

dt 19.02.2019,  

 

- me ka  kryer veprën penale, Lëndimi i lehte trupor nga neni 188 paragrafi 11idhur me 

nen. Paragrafin 1.4 te KPRK-se. 

 

 

- I pandehuri F. K. 

 

2.Me dt 07.01.2018, rreth orës 111 73:00 ne fsh ......K e ......., me dashje i shkakton lëndime 

trupore te dëmtuarit F. K., ne atë mënyrë qe pas një zënke te çastit ne mes te te dëmtuarit F. K. 

dhe te pandehurit F. K., lidhur me një çështje pronësore, sulmojnë fizikisht njeri tjetrin, ashtu 

qe i pandehuri F.e godet me grusht ne fytyre te dëmtuarin F., ku si pasoje e kësaj te njëjtit i 

shkakton lëndime te lehta trupore te përshkruara si ne akt-ekspertimin mjeko-ligjor te Dr 

Flamur Blakaj i dt 19.02.2019, 

 

- me ka  kryer veprën penale, Lëndimi i lehte trupor nga neni 188 paragrafi 11idhur me 

nen. Paragrafin 1.4 te KPRK-se. 

 

Gjykata duke vepruar në kuptim të nenit 7,8,9,10,17,21,41,43,46,73,74 neni 188 par. 1, e lidhur 

me nen paragrafin 1.4 të KPRK-së, dhe nenit 359, 360, 361, 365, 366  të KPPRK-së të 

pandehurve u shqipton. 

 

 

DENIM MË GJOBË 

 Ashtu që : 

 

1.Të pandehurit F. K., Gjykata i përcakton dënim me gjobë në shumën  prej 400 (katërqind) 

euro, të cilin dënim i pandehuri do ta paguaj ne afat prej 1(një)muaj, nga data kur ky aktgjykim 

të bëhet i formës se prerë.  

 

2. Të pandehurit F. K., Gjykata i përcakton dënim me gjobë në shumën  prej 400 (katërqind) 

euro, të cilin dënim, të cilin dënim i pandehuri do ta paguaj ne afat prej 1(një)muaj, nga data 

kur ky aktgjykim të bëhet i formës se prerë.  

 

3. Nëse të pandehurit  nuk dëshirojnë apo nuk mund ta paguajnë gjobën e shqiptuar sipas afatit 

të dhënë, e njëjta gjobë do të zëvendësohet në dënim me burg, komfor nenit 46 par.3 të KPRK-

së, ku një ditë burgim do ti llogaritet në 20(njëzet) euro të gjobës secilit veç e veç. 

 

4.Të pandehurit obligohen qe secili veç e veç, gjykatës ti paguajnë, në emër te paushallin 

gjyqësore në shumë prej 30 (tridhjetë) euro, si dhe në emër të taksës për kompensimin e 

viktimave të krimit  shumën prej 30 (tridhjetë) euro,  të gjitha këto ne afatin prej 15 ditësh 

nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

5.Te pandehurit-ne cilësi te dëmtuarit secili veç e veç, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike ,udhëzohen ne  kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

 

 

A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Pejë - Departamenti i përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka ngritë 

aktakuzën, me  PP/II.nr.113/18, të dt. 04.03.2019, ndaj të pandehurve F. K. dhe F. K., qe të dy 

nga fsh, ......K....., duke i akuzuar për veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 e  

lidhur me nen paragrafin 1.4 te KPRK-së. 

 

Gjykata ka mbajtur shqyrtimin fillestar më datë 25.07.2019 në praninë e Prokurorit të Shtetit 

dhe të pandehurve F. K. dhe F. K. me mbrojtësin e tij av. Bekë Lajqi të cilët janë deklaruar të 

pa fajshëm lidhur me veprën për të cilën akuzohen.  

 

Gjykata ka mbajtur shqyrtimi i dytë gjyqësor më dt.30.07.2019, ne pranin e prokurorit të 
shtetit ,të pandehurit F.  K., te pandehurit  F. K. me mbrojtësin e tij av. Bekë Lajçi  me 
autorizim te rregullt ne shkresat te lendes. I pandehuri F. K. përmes av.Bekë Lajçi ka paraqitur 
kërkese për hedhje të aktakuzës, dhe kundërshti të provave të cilën gjykata me aktvendimin e 
dt.02.08.2019,e ka refuzuar. Kundër këtij aktvendimi av.Bekë Lajçi ka ushtruar ankese me 
dt.13.08.2019,ndërsa Gjykata e Apelit me aktvendime PN.nr.925/2019 te dt 03.09.2019e ka 
refuzuar si të pa bazuar ankesën e mbrojtësit. 
 

Shqyrtimi Gjyqësor është mbajtur me dt. 27.11.2019, në praninë e Prokurorit të Shtetit, të 

pandehurve F. K. dhe F. K. i me mrbojtën e tij av. Bekë Lajqi dhe  dëshmitarët F. K. dhe I. H..  

 

Pasi që gjyqtari i vetëm gjykues bindet se të pandehurit e kuptuan aktakuzën, të pandehurve iu 

ofrohet mundësia edhe njëherë të deklarohen për fajësinë apo pafajësinë e tyre. 

 

Të pandehurit F. dhe F. K. janë deklaruar të pafajshëm, dhe mendojnë 

 qe do te vërtetohet pafajësia e tyre.  

 

Konstatimet e Gjykatës- 

 

Pas mbajtjes se shqyrtimit gjyqësor dhe publik dhe administrimit të provave si dhe vlersimit të 

tyre veç e veç si dhe në lidhmëni me njëra tjetrën, gjykata ka vlerësuar këtë gjendje faktike: 

është vërtetuar në tersi se te akuzuarit F.dhe F. K. kanë kryer veprën penale Lëndim i lehtë 

trupor nga neni 188 par 1e lidhur me nenin 1.4 të KPRK-së. 

 

Provat e administruara- 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësorë gjykata ka administruar provat personale dhe materiale. . Ne 

cilësinë e dëshmitarëve e ka dëgjuar dëshmitaret : I. H. dhe F. K., dhe po ashtu janë lexuar 

edhe provat materiale siç janë: Akt ekspertimi mjeko ligjor dt. 19.02/19, raporti i oficerit 

Muhamet Idrizi dhe raporti i oficerit Haxhi Hetemaj, fotografitë e te dëmtuarve, raporti 

mjekësor ne emirin e F. K. dt., 07.01/18, raporti mjekësor ne emër te F. K. dt. 07.01/18.  

 

Dëshmitari F. K. para gjykatës deklaron: me dt. 07.01/2018 unë kam qenë tek vëllai ne 

terfojen te cilin e ka blere vëllai F. K., kam qene se bashku me I. H., ndërsa F.i ka qenë duke i 

krasitur megjen, aty  ka ardhur F. dhe ka ndaluar automjetin ne rrugë dhe ka ardhë dhe e ka 

thirrur F.in, pastaj ka shkua F.i tek ai qe te bisedojë , pastaj ka dale F. ne terfojë dhe unë kam 

qene ne një largësi prej 30 metra larg se bashku me I., kom dëgjuar F.n duke e sharë F.in, dhe 

kanë filluar që te kapen  

( kacafyten ne mes veti), me çka kanë renë ne therra dhe janë përgjakur, sa i përket goditjeve 

nuk i kam pare por vetëm i kam pa te dy te rrezuar për toke, nuk e kom pa se kane grushtuar 
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njeri tjetrin sepse kanë qene te rrezuar ne toke, dhe kam pa lëndime qe te dyve i rridhnin gjake 

nga hunda dhe koka, sa i përket pronës edhe F. e ka një parcele ne mëgje me F.in, ngjarja  ka 

ndodhur ne pronën e F.it, sa i përket syjimit te fotografisë se ku gjendet automjeti, i njëjti 

deklaron se automjeti është ndalur  ne rrugë publike për shkak se te gjithë i kane parcelat për 

ketë rruge , ndërsa ngjarja ka ndodhur ne pronën e F.it fotografia nr.39 si ne shkresat e lëndës 

ne pjesën e matje të mexhes, se zjarri është ne pronën e F.it e atë sipas fotografisë nr. 39 e cila 

gjendet ne shkresat e lendes, zjarrin e ka ndezur F.i për shkak se ka pre mexhen qe ti kallë 

drurët,sa i përket gurit te prezantuar ne fotografi nga ana e avokati i njëjti deklaron se nuk e 

kam pare,prezent kemi qene unë F.i, I. H., F. dhe fëmija i F.it ( F. K.i moshës se mitur) nuk e 

dije saktësisht i cilës moshë ishte atëherë,sa i përket shishes se plastikes qe shihet ne foto nga 

vendi i ngjarjes është shishe e ujit te cilën e ka përdor F.i,sa i përket datës 07.01/18, unë e dije 

se kjo prone është e F.it, mirëpo datën e saktë se kur e ka blerë unë nuk e dijë. 

 

I akuzuari F. K. ka vërejtje ne deklarimin e dëshmitarit  ne kuptim te mbrojtës dhe dua te pyes 

se: Sa i përket gotës qe e ka përdorur për pije F., a ka pasur ky ne dore? –përgjigjet: atë gotë e 

kam marre ne dorë kur i kam nda F. dhe F.in dhe ja kam gjuajtur ne fytyrë F.it dhe F.t qe ti 

ndajë. 

 

Dëshmitari I. H. para gjykatës deklaron: po i njohe këtu dy te akuzuarit dhe raportet i kam 

pasur te mira me te dy palët. 

 

Ne pyetjen – dëshmitari përgjigjet: me dt. 07.01.2018, rreth orës 13,00, kam qene duke shkua 

ne fsh, ......., dhe ka jam ra aty jam kthyer te nipat gjegjësisht te F. K.. Me çka unë jam kanë i 

sëmur ndërsa ata kishin qene duke punua ne livadh dhe jam ulur ne një kolic te dorës, ku F. i 

kishte qene me vëlla dhe djalë te tij , dhe ndërkohë kam dëgjuar disa te shamura, ku jam kthyer 

i kam parë dhe dëgjuar duke sharë njeri –tjetrin, dhe kam kthyer kokën dhe F. e ka sharë F.in  

duke i thënë se “ pse e ke blerë këta toke se me ka takuar mua”- dhe kanë filluar te kacafyten 

ne mes veti dhe unë kam ndërhy qe ti ndajë ku dhe mua me kanë goditur dhe jam rrezuar në 

tokë, po e kane goditur te dytë njeri- tjetrin me grushte. 

F.i ka qene duke punua ne fushe te vet ku ka pasur dhe mjete te punës: sakice , kmesë, tërfurk , 

gërbul por nuk i kanë përdor,pas ndërhyrjes time qe unë kam hy qe ti ndaje, janë ndarë dhe unë 

kam shkua ne punën time dhe këta secili ne drejtimin e tyre. 

 

Jam ne dijeni se te njëjtit nuk janë pajtuar, sepse F. i ka ardhur pas shpinde me automjet, dhe 

automjetin e ka lenë dikun dhe ka ardhur këmbë tek vendi ku kanë qene duke punua F.i me 

vëlla dhe djalë, sa i përket pronës kjo nuk ka qene e tina mirëpo me sa dije unë e ka blere prej 

një serbi. 

 

F.n e kam njohur edhe familjen e F.t dhe i kam ditur si nipa, dhe nuk e dije se F. a ka toke afer 

nipave te mije, dhe nuk e kam pa se ku e ka lënë kerrin, vetëm se e kam ditur se ka qene me 

kerr.F.i kishte qene duke krasitur megjen dhe nuk e kam ditur qe ky e ka blere atë. 

 

 

 

Provat materialë- 

 

Mendimi i ekspertit mjeko-ligjor prof..ass.Dr.Flamur Blakaj, konstaton lëndimet për F. 

K.,ndrydhje të indeve të buta të kokës dhe regjionit ijor, plagë shqyeje ne regjionin ballor të 

kokës,të shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë, që si të tilla bëjnë pjesë ne dëmtime 

të lehta trupore, 
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,ndërsa për F. K. konstaton dëmtimet të përshkruara, plagë shqyese ne regjionin e laprës se 

veshit të djathtë dhe gjakderdhje nga hunda të shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë, 

që si të tilla bëjnë pjesë ne dëmtime të lehta trupore. 

 

 Deklarimi i të akuzuarve; 

 

I akuzuari  F. K. në mbrojtjen e tij të dhënë ne shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se: 

07.01.2028, ora 13:00 pikërisht ne fshatin ......., kemi qene se bashku me djalin tim duke 

krasitur një mëgje timen, ku edhe tri dite me parë kam qene duke krasitur dhe mbledhur 

megjen,( thërret, mbeturinat, duke pastruar), ndërkohë ka ardhur daja se bashku me vëllain dhe 

ma kanë prurë një shishe uji te plastikes, dhe kemi qene duke pushuar ne mesin e livadhit ( 

terrfoje). Ne ato momente ka ardhur F. nga ...... dhe ka shkua tek ara e vet dhe ka ndale 

automjetin, dhe ka ardhur ne drejtim tonin ku kam qene unë duke punuar dhe ndenjur për 

momentin,  largësia e tokës se tij dhe unë ku kam ndej ka qenë afërsisht 30 metra, ka dalur ne 

livadhin tim dhe unë kam shkua aty  mua ka drejtuar me fjalët ( pse e ke ble token msheft dhe 

ke me ja pa sherrin i thua vetes patriot dhe luftëtar i .....-së e per çdo dite i bjen serbët dhe nga 

tre dite flenë me gra te tuaja ti dhe mixha yt T.) - ndoshta gjitha këto nuk i kam thënë ne polic 

dhe prokurori sepse nuk kam dashur ta paraqes fare rastin per shkak te afërsisë. Dhe unë ju 

kam drejtuar qe te me lerë rehat dhe shko prej shtëpisë,  mirëpo ai fillojë qe te me shaj, dhe i 

thash qe mos te shan se i kam mërzi te shamurat dhe te shamurat lëri per veti, aterë është shty 

prap mbrapa dhe me ka goditur me boks ne fytyrë, afërsisht ne mjekër afër gojës dhe aty jemi 

kacafytur ne mes vete dhe gjate kacafytje ai me ka goditur me boks dhe unë e kam goditur dhe 

jemi rrezua ne disa thera te megjes unë dhe ai, ka vrapuar daja dhe vëllai dhe na kanë ndarë. 

Mandej vëllai me shishe te ujit me ka qitur dhe e kam lare fytyrën sepse me rridhte gjaku 

gjithashtu dhe F.t i tha laj sytë e shko prej shtëpisë mirëpo ai tha “ po ta kaj n.. me uje dhe krejt 

dhe unë kam nxjerr telefonin dhe kam thirrur policinë e Pejës, ata e kanë thirrur policinë e 

Istogut, pastaj kane ardhur  policia dhe unë i kam mbledh sendet dhe kam ardhur ne shtëpi. 

 

Ne pyetjen e prokurores – i akuzuari përgjigjet:  sa i përket lëndimit ne koke me çka i 

prezantohet dhe fotografia i njëjti deklaron se unë i kam pasur dorezat e punës ne duar dhe nuk 

kam mundur te godas, vetëm me siguri është lënduar kur është rrezuar ne toke ne drurët qe i 

kam prerë unë. Një sqarim - i te pandehurit  i cili deklaron se se gjate rrëzimit është lënduar ne 

koke sepse edhe unë e kam pas te mavijosur fytyrën nga lëndimet, 

 Toka e F.t dhe toka qe e kam blerë e ndanë megja, mirëpo megja është e gjanë 5-6 metra. 

 

Sa i përket këtij guri qe gjendet ne fotot e lendes, pasi unë kam thirr policinë dhe pasi qe kam 

kthyer nga shtëpia qe i dërgova mjetet e punës kam pa këtë gurë, te cilin me siguri e kishte 

qitur F. dhe e ka nxjerrë nga mexha, sepse te nesërmen kur e kemi verifikuar guri i megjes ishte 

i hekur. 

 

Token  e kam blerë me 15 gusht 2017, se bashku me axhën  një prone dhe ketë e kam blerë 

vetë, ku pagesën e kemi bërë ne bazë të marrëveshjes, te cilën ma ka qitur mbi veti me pagesën 

e fundit. 

 

Kontratën e kam bere me dt. 10.01/2018, te cilën e kam qitur mbi vete, e tera kjo ka ndodhur qe 

me datën 7.01/208, te cilën toke e kam punuar 5 vite me pare dhe ja kam dhënë një kojshie qe 

te punojë me emrin Sh. S.. 

 

Shikimin mjekësor policia na ka dërguar te dyve ne spitalin e Istogut  ne te njëjtën ditë. 
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I akuzuari F. K. ne mbrojtjen e tij të dhenë ne shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se:  me 

dt. 07.01/2018, e kam ndalur makinën afer tokës time, kam shkua ne drejtim të mexhes te cilën 

e kam pasur dhe përpara, dhe pas ndamjes me agjallaret me ka ra mua qe te qes katastren dhe 

kufirin. Kur kam shkua aty kam vërejtur se mexha mu kish kallur, dhe gurët janë lujtur nga 

vendi, dhe unë kam dalë ne pjesën e epërme te mexhes, te shikoj pikat a janë ato qe i kam 

lëvizur dhe ishte hekur vetëm një pikë  

( nje gur), sa i përket fotos qe shifet mexha se është kallur, une se kam kallur, dhe nuk e kam 

verejtur se kush e ka kallur, mirepo afer mexhes kam verjtun F.in, F., I. H. dhe nje femi i F.it 

qe nuk ja di emrin. 

Dhe kur e kam shikua large mexhes, këta kanë qene rreth 40 metra këta kan qene ulur te gjithë 

se bashku.  

Unë kur kam qene duke shikua mexhen, F.i është ngritur nga vendi dhe ka ardhur ne drejtim 

timin, me ka thëne “ çka po don këtu” – unë jam përgjigjur se “ unë jam ne toke timen- “po ti 

çka po don”-, ndërtesa ai mu drejtuar duke i lëvizur gishtërinjtë me shenje dhe duke i thëne se:  

ja kam tha paret për tokë te serbit, unë i thash mbasi i ke tha paret për toke te serbit, atëherë ju 

drejtova duke i  thënë: ku e ke kadastrën dhe fletën poseduese qe është e jotja, për shkak se unë 

e dije qe ajo ka qene se është toke e serbit dhe menjëherë me ka goditur me grusht në fytyrë, 

unë e kam kapur qe mos te me godas me goditje tjera, kur e kam kapur unë këta ka ardhur dhe 

vëllai i tij dhe me dajë dhe me kanë goditur dhe me kanë rrezuar në mexhë, kur me kanë rrezua 

për mexhe unë F.in  se kam lëshuar me duar, unë isha ne pjesën e poshtme, ndërsa ai ne te 

nalten, kur me ka goditur F. unë e kam lëshuar F. dhe e kam humbur kontrollin, ku 4-5 here e 

ka përsëritur F.i ka thënë “ bjere sakicën te ja heku kryet” dhe pas kësaj F.ka marre një shishe 

plastike te coca-coles ku me ka lagur ne kokë dhe krejt trup dhe i thash se “ pse po me lag) 

sepse unë isha i tërmekur. 

Ku prap me kanë sjellë nganjëherë që të gjithë dhe pas kësaj  kanë shkuar. 

Pas syzimit me fotografinë për lëndimin ne koke i njëjti deklaron se jam unë, ku lëndimet ne 

kokë mi ka shkaktuar F.i,sa i përket shishes se gotës, është vëllai i tij  me ka qitur uji ne fytyrë 

dhe trup,ndërsa sa i përket këtij guri ne foto, është guri i mexhes te cilin e kanë hekur. 

 

Pas kësaj ndodhje kam thirrur babain i cili ka ardhur me djalin e axhës I. K., ku edhe ata u 

hutuan ku ja dhan telefonin një komshiu dhe e kanë thirr policinë, kur  kanë ardhur babai me 

djalin  agjes kam qene vetëm unë ne vendin e ngjarjes, ku babai e ka thirrur policinë dhe kanë 

ardhur brenda 7 minutave, e kanë shikua vendin dhe me ka thënë qe te largojë automjetin nga 

aty, dhe se bashku me policinë kam shkua ne shtëpi dhe e kam lënë automjetin, pas kësaj 

policia me kanë dërgua ne ambulant ne Istog, e mandej ne stacion policor ku kam dhënë 

deklaratën, ndërsa me vonë kam shkua ne spitalin e Pejës, sepse kisha gjakderdhje ne kokë dhe 

dhimbje. F.i asnjëherë nuk me ka kërkua falje dhe nuk ka pruar askënd për tu pajtuar, dhe 

çështjen ja le gjykatës për vendosje. 

 

I akuzuari F. K. , kam vërejtje te shumta ,ne deklarimin e te akuzuarit F. K. dhe dua ta pyes: 

kur ke ardhur a me ke thenë me shumë i don serbet se sa ty, përgjigjet : se nuk është ashtu,  ne 

pyetjen tjetër unë i kam thënë se hiqesh si patriot e po sillesh me serb, si dhe kam vërejte ne 

deklarimin e tijë lidhur se tha mexha është e imja, me çka nuk qëndron sepse mexha është e 

imja dhe janë te vendosur pikat te qitura nga vet ai, si dhe kam vërejte sa i përket se me kan 

goditur të gjithë, çka nuk qëndron,  kam dhe vërejtje tjera, mirëpo do te ndalem me kaq, ku 

secila palë pas ballafaqimit deklaron se mbeten pran deklarime te dhëna me parë dhe ne ketë 

seancë. 
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Ne pyetjen e prokurores – i akuzuari F. K. ne mbrojtën e tij deklaron: jo nuk shkoje për çdo 

dite te toka, por pasi qe kam par tymin kam shkuar, po e kam pa F.in me djalë , vëlla dhe dajë, 

duke ndenjur 30-40 metra larg megjes. 

 

Ne pyetjen- përgjigjet: unë kam qenë duke shikuar megjen nga prona ime, dhe nuk kam shkuar 

ne drejtim tijën, unë nuk kam biseduar me F., veç kur ka ardhur ne megjen timen, dhe ai me ka 

thënë se çka po lyp ti këtu, unë i kam thënë unë jam ne pronën time por ti çka po lyp këtu. 

 

Ne pyetjen tjetër- përgjigjet: sa i përket mexhes me shikua realisht gjysma është e imja  e 

gjysma e serbit sepse e njëjta është rritur ne te dy anët. 

F.i me ka goditu  me boks  ne ballë, po është e vërtetë qe unë e kam pasur për trupi dhe qafe 

F.in dhe e kam shtrënguar por nuk e kam goditur. 

 

F.i nuk e dije a ka pasur lëndime, por mund te kete pasur lëndime nga goditjet e atyre te cilët 

kanë tentuar te me godasin mua e kanë goditur F.in, sepse nuk kanë mundur te me godasin mua 

sepse isha përfund- F.it. 

 

Elementet e vepre penale, 

 

Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 nën par.1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 1. 

Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në:     

1.1. dëmtimin e përkohshëm ose dobësimin e një organi apo pjese të trupit të personit tjetër;   

1.2. zvogëlimin e përkohshëm të aftësisë së personit tjetër për të punuar;   

1.3. shëmtimin e përkohshëm të personit tjetër; ose    

1.4. dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim 

deri në një (1) vit.   

 

 

Fjala përfundimtare e palëve: 

 

Në fillim Prokurori i shtetit para se te lëshohet ne fjalën përfundimtare deklaron se: dua te beje 

një përmirësim sa i përket ne dispozitivin e aktakuzës është bërë një gabim teknik, ku është 

shkruar vendi i ngjarjes ....... e duhet te jetë Muzhevinë, ndërsa pjesa tjetër mbetet e pa 

ndryshuar 

 

Prokurori i shtetit Suada Hamza në fjalën përfundimtare deklaron: Pas administrimit te 

provave është vërtetuar përtej dyshimit te bazuar mirë, gjendja faktike e përshkruar si ne 

aktakuzë dhe atë te rastit te dt, 07.01.2018, i cili ka ndodhur rreth orës 13:00 ne fsh, ......K. 

Istogut, rastit  i te cilit i ka parapri një fjalosje, mes te akuzuarve F. K. dhe F. K., lidhur me nje 

çështje pronësore, ashtu qe ne fjalosje e sipër i akuzuari F. e godet F. në kokë, ku si rezultat i 

këtyre goditjeve ky i fundit pëson lëndime te lehta trupore, ndërsa i akuzuari F., e godet F. në 

fytyrë me grusht, për çka si rezultat i goditjes ky i fundit pëson lëndime te lehta trupore në ketë 

pjesë të trupit, dhe me ekziston përtej dyshimit te bazuarit mire se te akuzuarit F. K. dhe F. K., 

secili veç e veç, kanë kryer veprën penale “ lëndimi  lehtë trupor nga neni 188 par.1, lidhur me 

nen paragrafin 1.4 të KPRK-së. 

 

Provat me te cilat është vërtetuar kjo gjendje faktike janë:  

 

- Nga deklarata e dëshmitarit F. K. vërtetohet fakti se te pandehurit janë kap me njeri tjetrin, 

janë kacafytur në mes vete, me çka kanë renë ne therra dhe janë përgjakur, dhe i njëjti deklaron 
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se: kam pa lëndime qe te dyve i rridhte gjaku nga hunda dhe koka, pastaj nga deklarata e 

dëshmitarit I. H., i cili ne momentin kritik ka qene ne vendin e ngjarjes, e nder te tjera ka 

dekluar se gjate fjalosjes kanë filluar te godasin njeri – tjetrin. Po ashtu nga fotografitë te lartë 

cekurve, shihen lëndime trupore nga akt ekspertimi mjeko ligjor i dt. 19.12.2019, ku vërtetohet  

fakti se; F. K., ka pësuar lëndime te lehta trupore me pasoje te përkohshme te shëndetit ne 

kokë, e po ashtu edhe F. K., ka pësuar lëndime te lehta trupore, me pasoje dëmtim te 

përkohshëm te shëndetit ne veshin e djathtë dhe hundë. 

Gjenda faktike vërtetohet edhe nga deklaratat e të akuzuarve F. K., i cili deklarojë se ditën 

kritike pas nje fjalosje kemi goditur njëri-tjetrin. 

Andaj nga te lartë cekurat mbetem ne tërësi pran aktakuzës, përshkrimit faktik dhe juridik te 

veprës penale, dhe i propozojë gjykatës që dy te akuzuarit ti shpallë fajtor, duke i përcaktuar 

maksimumin e dënimit te parapara  për ketë vepër penale, ashtu që jam e bindur që gjykata 

kundër te lartë cekurve, ndaj dy te akuzuarve do te merr aktgjykim fajësues komfor neni 365 të 

KPPRK-së, për faktin se është vetëtuar përtej dyshimit te bazuar mire, se me veprimet e tyre 

qëndrojnë elementet e veprës penale të përshkruar si më lartë. 

 

I pandehuri F. K.  në fjalën përfundimtare deklaron: Më se pari e kundërshtoje prokurorinë 

shtetit se unë e kam goditur i pari, sepse një njeri i cili është ne pronën e vete, kur vjen i 

akuzuari F.vjen nga ......... – nga kafeja sjellët rrotull pronës dhe e  lenë automjetin ne rrugë, 

dhe vjen ne token time , me sulmon verbalist masa ndej fizikisht , dhe te akuzohem unë si i 

akuzuar edhe  pse jam viktimë,  e kundërshtoje edhe avokatin mbrojtës i cili me quajti si i 

akuzuar, si dhe kundërshtojë se tha e kam goditur me guri çka nuk qëndron, dhe se e kam 

mbajtur perfundi dhe e kanë goditur te tjerët nuk qëndrojnë, si dhe e kundërshtojë dhe vet këtu 

te akuzuarin F.i cili tha se ka provokim çka nuk qëndron se aty është rruge publike dhe qe 3 

vite qe e ka ndale gjykata unë nuk e kam punuar token, dhe nga gjitha këto unë e ndijë veten si 

te pa fajshëm për aktakuzën qe e ka ngritur ndaj meje , sepse kam qene pronën time dhe ne vetë 

mbrojtje. Mirëpo e vërteta është se gjate fjalosjes te dy e kemi goditur njëri tjetrin kemi rene ne 

thera dhe te dy jemi gjakosur. Gjithashtu dua ta beje edhe një sqarim avokatit mbrojtës se 

certifikatën e mjekut e kam marre pasi qe policia te dyve na ka dërguar ne spital te Istogut dhe 

aty ne prezencën e policisë janë konstatuar lëndimet dhe kjo është e vërteta. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit F., av. Bekë Lajqi në fjalën  e tij përfundimtare deklaron: 

Fillimisht e njoftoje gjykatën se paraprakisht unë kam dorëzuar ne ketë gjykate fjalën 

përfundimtare ne forme te shkruar, me dt. 23.06.2020, dhe ate pas përfundimit te nxjerrjes se 

provave , e pas deklarimit te gjykatës se seanca e radhës do te jete e dedikuar për fjalën 

përfundimtare te palëve ne procedure. Andaj une dhe me tutje mbes pran fjalës përfundimtare 

ne forme te shkruar te sipër cekur. 

 

E laboroje ne pika te shkurtra rrjedhimin e kësaj procedure, gjegjësisht te kësaj çështje, ne mes 

te këtu tani te dy te akuzuarve, për sa vijon:  

 

Fillimisht stacioni policor ne Istog me dt. 16 janar 2018, kishte iniciuar procedurën penale ndaj 

tani këtu dy te akuzuarve për te njëjtën vepër penale, te përshkruar si ne dispozitivin akuzues, 

mirëpo për çudi me tutje prokurori i shtetit ne Peje, kishte ngritur akuze te drejte per drejte 

vetëm këtu ndaj te mbrojturi tim këtu F. K. për vepër penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 

par.1 te KPRK-së, ndërsa tani  te akuzuarin F. e kishte paraqitur ne cilësinë e palës se dëmtuar, 

edhe pse PTHSh, kishte prova te mjaftueshme dhe mjaftë bindëse se këtu i akuzuari F. K. ishte 

pala vërtetë e dëmtuar, ndërsa “ i dëmtuari” F., ishte ai qe kishte shkaktuar ketë vepër penale 

ndaj këtu te mbrojturit tim, 
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Është dashur fillimisht qe te bene shume kundërshtime te akuzës dhe veprime tjera procedurale 

drejtuar prokurorit te shtetit te R. Kosovës dhe Gjykatës se Apelit qe me ne fund se paku 

procedura te merre rrjedhën e duhur qe me në fund PTHSH- me këtë çështje ne procedure e 

ngrit akuzën edhe ndaj te pandehurit te vërtetë dhe te veten F. K., por se duke përfshi edhe 

njëherë edhe këtu te mbrojturin tim F. K. për te njëjtën vepër penale, kinse te kryer ndaj te 

akuzuarit te pare F. K., çka nuk qëndron. 

 

Provat materialë veçanërisht, fotot nga shkresat e lendes qe dëshmojnë lëndime trupore qe i ka 

marre këtu i mbrojturi im, nga i akuzuari F. si dhe raportet  mjekësorë qe gjykata i ka pran 

vetes ne shkresat e lendes bindshëm dhe ne mënyrë të qartë edhe për cilin do qofte sado laik 

per drejtësi, dëshmojnë, vërtetojnë dhe argumentojnë gjendjen e vërtete faktike se këtu u 

mbrojturi im ka qene i sulmuar dhe i rrahur keq nga këtu i akuzuari F., por jo vetëm nga ai, por 

edhe nga vëllai i tij dhe daja i tij, te cilët e kishin sulmuar ditën kritike dhe ne momentin kritik 

këtu te mbrojturin tim duke shkaktuar lëndime përkatëse veçanërisht ne kokë ,ne pjesën e 

epërme dhe ne fytyre dhe pjese tjera te trupit. Ketë e dëshmojnë edhe vete pranimi i te 

akuzuarit F. si dhe i dy dëshmitareve tjerë te cilët janë dëgjuar pran kësaj gjykate, e te cilët 

vërtetojnë te gjitha gjësendet me te cilat i akuzuari F. - vëllai dhe daja i tij e kanë sulmuar ne 

vend te ngjarjes si është guri me te cilin këtu i akuzuari F. i ka sjelle ne koke këtu te mbrojturit 

tim, pastaj një shishe plastike e ujit me te cilën i akuzuari F., pasi qe këtu te mbrojturit tim i 

kishte rene te fiket, ja hedhin ne fytyrë për te ja sjellë vetëdijen, si dhe faktet tjera dhe prova 

materialë dhe procedurale te cilat gjykata  i ka pran vetes. 

 

Andaj ne prezencën e këtyre fakteve te mbështetura ne provave materialë dhe procedurale mire 

te argumentuara, është për tu befasuar se si PTHSH ne Peje, si ne akuze, ashtu edhe gjate 

shqyrtimit kryesor dhe ne fjalën përfundimtare i baras vlerëson dhe i baras peshon veprimet e 

te akuzuarit me viktimën – këtu te  mbrojturi tim. 

Qëndron fakti se ne shkresat e lendes gjykata ka edhe nje raport mjekësor qe kinës vërteton 

lëndimet trupore te te akuzuarit F. kinse te pësuara nga këtu i mbrojturi im, gjë qe nuk është e 

vërtete por se është çështje e te akuzuarit F. se si ka ardhur deri te ky raport mjekësor te 

siguruar pra Qendrës Mjekësore ne ...., e ne te cilën mbështet edhe eksperti mjeko ligjor dr. 

Flamuar Blakaj, mirëpo këtu i mbrojturi im me deklaratën e tij mbrojtëse qarte ka prezantuar se 

përderisa sa i akuzuari F. i kishte sjellur ne koke me një mjet te forte dhe e kishte rrezuar ne 

toke dhe qëndronte mbi te ne ato momente vëllai i te akuzuarit F.,- F.dhe daja i tij I. H., po 

ashtu silleshin me gjësende te forta te akuzuarin F. dhe ne ato momente po qese vërtetë ka 

pasur ndonjë lëndim, këtu i akuzuari F. këto lëndime mund ti kenë pësuar nga vete këta dy te 

lartpërmenduri e jo assesi nga këtu i mbrojturi im F. K.. 

 

Edhe nen supozimin eventual qe këtu i akuzuari F. te këtë pasur ndonjë lëndim vërtete nga 

veprimet e te akuzuarit F., këto veprime kane mundur te jene pa pike dyshimit ne mbrojtje te 

nevojshme te te akuzuarit F., për tu mbrojtur nga sulmi i drejtë për drejtë i atqasshëm dhe te pa 

parevokueshëm nga ana e tij te shkaktuar nga ana e te akuzuarit F.. 

 

Andaj ne kuptim, te dispozitës se nenit 12 te KPRK-së, këto veprime edhe pse ne shikim te 

parë mund te paraqesin elementet e veprës penale te tille, nuk mund te konsiderohen si vepër 

penale ngase janë shkaktuar me mbrojtën e nevojshme. 

 

Andaj nga te lartcekurat i propozoje gjykatës qe te marrë aktgjykim lirues ndaj këtu te 

mbrojturit tim për ketë vepër penale me te cilën akuzohet e ne kuptim te dispiozites se nenit 

364 par.1, pika 1.3,lidhur me piken 1.2 dhe 1.1 te KPPRK-së, lidhur me nenin 12 të KPRK-së, 

ashtu siç kam propozuar edhe ne formë të shkruar. 
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PTHSH-Pejë, me akuzën PP/II Nr.113/18, të dt. 05.02.2018, i akuzon- te akuzë. F. K. dhe këtu 

të mbrojturit tim F. K., që te dytë nga fsh, ........, K......., se secili prej tyre ka kryer v.p. ndaj 

tjetrit dhe atë lëndim të lehtë trupor nga neni n. 188 par.1 i KPRK-së, më përafërsisht si në 

dispozitivin e kësaj akuze. 

 

Sipas kësaj akuze rezulton se kinse:“ I akuzuari” F. K., me dt. 17.01.2018, në fsh, ......., i ka 

shkaktua lëndim të lehtë trupor te dëmtuarit F. K., në atë mënyrë qe pas një zënke te qasëtit në 

mes të dëmtuarit F.K. dhe te pandehurit F. K. lidhur me çështjet pronësore, sulmojnë fizikisht 

njeri tjetrin, ashtu që i pandehuri F. e godet të dëmtuarin më grushta në kokë ku si pasojë e 

kësaj te njëjtit i shkakton lëndime te lehta trupore te përshkruara si ne akt expertimin mjeko-

ligjor dr. Flamur Blakaj, të dt. 19.02.2019. 

-me çka kinse ka kryer v.p. të lëndimit të lehtë trupor nga neni 188 par.1 lidhur me nën par. 1.4 

i KPRK-së. 

“ I akuzuari” F. K., me dt. 17.01.2018, në fsh, ......., i ka shkaktua lëndim te lehte trupor te 

dëmtuarit F. K., në atë mënyrë qe pas një zënke te qastit ne mes te dëmtuarit F. K. dhe te 

pandehurit F. K. lidhur me çështjet  pronësorë, sulmojnë fizikisht njeri tjetrin, ashtu që i 

pandehuri F.e godet të dëmtuarin me grushta në kokë ku si pasojë e kësaj te njëjtit i shkakton 

lëndime te lehta trupore të përshkruara si ne akt expertimin mjeko-ligjor dr. Flamur Blakaj, te 

dt. 19.02.2019. 

me çka kinse ka kryer v.p. të lëndimit të lehtë trupor nga neni 188 par.1 lidhur me nën par. 1.4 

I KPRK-së. 

lidhur me këtë çështje ne procedure paraprakisht janë zhvillua disa procedura ku fillimisht këtu 

i mbrojturi im F. K., ishte akuzue pa te drejtë nga PTHSH në Pejë pr v.p. te sipër cekur kinse 

ne dem te tani te akuzuarit te parë F. K., Porëse pas shumë ankesave, kundërshtimeve te 

prapësimeve ne formë te shkruar, me ne fund ne baze te sugjerimeve te Gjykatës se Apelit në 

Prishtinë, gjykata e shkalles se pare detyrohet ti prish vendimet dhe akuzën e mëparshme te 

sipër cekur kundër te mbrojturit tim dhe te ngrisë akuzë edhe kundër këtu tani te akuzuarit te 

pare F. K., per v.p. te lëndimit trupor kundër te akuzuarit F., porëse pa e lenë anash as këtu te 

mbrojturin tim F. K., për te njëjtën vepër kinse  ndaj te akuzuarit F. K.. 

Kjo është nje akuzë e re dhe krejtësisht e pabazuar dhe e pambështetur në prova materiale as 

procedurale ?! 

E vërteta lidhur me rastin ne fjale dhe çështjen ne procedure, sipas te te mbrojturit tim, tani 

serish “ te akuzuarit” është si vijon: 

 

1) Se i DEMTUARI F., tani i akuzuari –pasi qe ishte njoftua se nga Stacioni policor në 

Istog se lënda është dërgua ne PTHDH në Pejë, drejtpërsëdrejti e ka kontaktua dhe e ka 

njoftua lidhur me rastin dhe Prokuroren e rastit zonjën Zahide Gashi, te cilës i ka 

dorëzuar serish drejtpërsëdrejti tera provat materiale qe i njëjti lidhur me rastin, si se 

paku-dy foto në kolor, të cilat pasqyrojnë gjendjen e ti-ku shihen lëndimet në kokë më 

gjakderdhje, disa foto nga tereni, vendi i ngjarjes ku “ i dëmtuari” F.-sidomos-se bashku 

me valluan e ti F. K., dajën e tyre –I. H., e kishin sulmua fizikisht, e kishin rrahur keq 

dhe rendë këtu “ të akuzuarin” F., me drunjë, me grushte dhe shqelma, duke i renë 

kokës, trupit dhe gjymtyrëve, saqë edhe të njëjtit i kishte humbur vetëdija për disa 

momente. 

 

2) Këta të fundit –nga frika se e kanë mbytur, F.n “ i dëmtuari” F. e merr një shishe me ujë 

dhe ia hedh në fytyrë  F.t, në te cilin rast këtij i vie vetëdija dhesë serish sidomos F. dhe 

F., e sulmojnë duke i renë edhe disa herë me grushte dhe shqelma ne kohë trupit dhe 
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gjymtyrëve, pastaj  largohen nga vendi i ngjarjes. Pasi që ky ngritët – e fton baban e tij 

Ademin, i cili e thërret policinë me telefon, te cilët vinë ne vend ngjarje, dhe e njofton 

lidhur me sulmin dhe rrahjen qe ja kishin bere këti, te përmendurit me lartë. 

 

3) Pastaj F. e dërgojnë në Qendrën mjekësore në Istog, me pastaj ja marrin deklaratën si 

këtu “ të akuzuarit”, në të vërtetë të dëmtuarit F., po ashtu edhe “ të dëmtuarit F. dhe 

bashkëpjesëmarrësve tjerë në rrahje-F.t dhe dajës se tyre I. H., pastaj –sipas 

sugjerimeve të Prokuroresh se rastit, lirohen në shtëpi. 

 

4) Të gjitha këto prova dhe këto dëshmi prokurori i rastit te akuzës, i kishte në dispozicion 

gjatë gjithë kohës nga dt. 16.01.2018, kur rasti nga Policia e Istogut, ishte dërgua në 

Prokurori, e deri me ngritjen e akuzës me dt. 06.02.2018,ndaj viktimës, në rastin 

konkret te akuzuarit F., e të tjerët- të cilët e kishin rrahur dhe sulmua atë, ajo Prokurori i 

trajton si “ i dëmtuar” F., ndërsa tjerët-F.n dhe I.- si dëshmitar”?! edhe pse Stacioni 

policor në Istog me te drejtë, ne cilëson e të dyshuarit me Kallëzimin penal, të dt. 

16.01.2018 e   kishte përfshirë bile nen nr. Rendor 1( një), F. K., të cilin ajo Prokurori e 

trajton si “ të dëmtuar” lidhur me rastin?! 

 

5) Ju njoftojmë se pas këtij rasti “ i akuzuari” F., menjëherë me kishte angazhua si avokat 

të ti, qe ta përfaqësoi në Stacion policor në Istog, por se edhe me tutje, në cilësi të të 

dëmtuarit, pa e paramenduar se ai do te ketë pozicionin e “ të akuzuarit” pranë asaj  

Prokurorie, dhesë unë me dt.09.01.2018 në orët e pasdites u paraqita në Stacionin 

Policor në Istog, ku personelit të asaj Prokurorie, pasi qe u njoftova lidhur me atë se çka 

kishte ndodhur, (gjë qe vërtetë personeli asaj prokurorie kishin informata nga F., F.dhe 

daja i tyre se F. i ka sulmue ata). 

Mirëpo pasi që ua kisha dorëzuar provat-një raport nga Spitali i regjional në Pejë, 

nr.343 të dt.07.01.2018, një raport të QKMF në Istog, nr. 54 të dt; së njëjtë, një tjetër 

raport të po kësaj qendre familjare ne Istog, me nr. 272 dhe t, si ne shkresa, si dhe 6 

receta , te gjitha këto lidhur me gjendjen shëndetësore të “ të akuzuarit” F., personeli i 

asaj policie e kuptuan dhe e muarrën me seriozisht ketë problem, edhe atë jo vetëm nga 

“ njena anë e medaljes”, si deri ne  atë moment, edhe pse edhe vetë kishin mbledhur 

provat për lëndimet qe kishte pesue “ i akuzuari” F., nga “ I dëmtuari” F., dhe “ 

dëshmitarët “ tjerë të rastit. 

6) Për te kuptua edhe më mirë këto veprimet te kundërligjshme te asaj Prokurorie, si me 

akuzën e sipër cekur, këtë e dëshmon edhe fakti se ajo Prokurori, me qellim qe te 

arsyetoj te “ dëmtuarin” F. se kinëse” .. ka qenë duke punua në token e ti, te cilën e ka 

blerë nga një serb”, me dispozitivin e akuzës më të cilin e akuzon F. K., e ç-vendos 

datën e zhvillimit të kësaj ngjarje, se kinëse ka ndodhur me dt. 17.01.2018, në ora 13, 

përderisa te gjitha provat nga shkresat e lëndës dëshmojnë se ngjarja ka ndodhur me dt. 

07.01.2018, ndërsa “ I dëmtuari” F. ketë patundshmëri e kishte blerë nga ish pronarët e 

nacionalitetit serbë më dt. 19.01.2018. 

 

7) I “ akuzuari” babai i ti Adem  Arif  Kurtaj, kishin iniciua procedurën më padi lidhur më 

ketë çështje, në Gjykatën Themelore në Pejë-dega në Istog C.nr.10/18, e dt.25.01.2018 

që ju jep të drejtë përparësi në blerjen e kësaj patundshmërie “ të akuzuarit” F. dhe 

babait të ti A. A. K.. 
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8) Tani në ketë procedurë para kësaj gjykate u murën në pyetje fillimisht dëshmitarët F. 

K., vellau i të akuz. F. dhe daja e tyre I. H., te cilët ne dëshmitë e tyre të dhëna pranë 

kësaj gjykate ishin të njëpasnjëshëm, jo të sinqertë dhe jo të besueshëm, ngase gjatë 

gjithë procedurës më dëshmitë e tyre anojshin kah këtu i akuzuari F., duke e paraqitur 

atë si viktimë dhe këtu ë mbrojturin tim F. K., si kinëse “ fajtor” se ky e ka sulmue 

kinëse F.in, se është vetëlënduar përderisa ka renë në gardhin afër ku ishte zhvillue 

ngjarja-kacafytur më njëri tjetrin, porëse pa mundur ti ikin prapse prap te vërtetës se 

edhe këtu i akuzuari F. i kishte renë këtu te akuzuarit F. më grushta fytyrës dhe pjesëve 

tjera te trupit. 

 

9) Porse provat materiale në veçanti, provat si shumë foto që gjinden në shkresat e lëndës 

si dhe raportet mjekësore të cilat i ka gjykata pranë vetës ne shkresat e lëndës, në 

mënyrë te padyshimtë dëshmojnë faktin edhe të vërtetën se këtu i mbrojturi im F. K. 

ishte sulmue fizikisht nga këtu i akuzuari i parë F. K., dhe jo vetëm nga ai, porse edhe 

nga vëllaiu i ti F. dhe daja e tyre I. H., përkundër dëshmive jo te vërteta si të të 

akuzuarit F., po ashtu edhe te dëshmitareve te sipër cekur. Deklaratën e të akuzuarit 

F.se ishte i sulmuar  nga këtu i akuzuari F.-vellau dhe daja i ti, te sipërcekur, e ketë fakt 

e dëshmojnë si dy dëshmitaret e sipër cekur, po ashtu edhe vet i akuzuari F., se pasiqë e 

kishin sulmue dhe rrahur rëndë fizikisht këtu “ të akuzuarin”, ne te vërtetë  te dëmtuarin 

F., të sipër cekurit e kishin lagur me ujë me një shishe e plastikes, me te cilën i kishin 

sjellë ujë të akuzuarit F. dhe ja kishin sjellur vetëdijen ku prapse prap e kishin sulmua 

për se rami, duke i sjellur me grushta  dhe shqelma neper fytyrë dhe pjesët tjera të 

trupit, ashtu si deklaron i dëmtuari F., e që dëshminë e ti e vërtetojnë provat materiale 

dhe procedurale, si në shkresat e lëndës si dhe identifikimi i shishes se plastikes nga 

vetë i akuzuari F. dhe dy dëshmitaret e ti dhe të PTHSH, me të cilin ia kishin sjellur 

vetëdijen këtu “ akuzuarit” F., në të vërtetë të dëmtuarit F., pastaj guri  që gjendej ne 

vendin e ngjarjes , me te cilin kishte renë këtu i akuzuari F., këtu viktimës së vërtetë, F. 

K., e jo “ të akuzuarit” siç e paraqet PTHSH me ketë akuzë. 

10) PTHSH me asnjë akuzë të tillë, dëshiron ti “ barazoj” viktimën me te akuzuarin, duke i 

barazua kinse veprimet ne mes te këtu ndërgjysorëve, duke bere te pamundurën qe 

viktimën, këtu te mbrojturin tim ta paraqes edhe si te akuzuar, ndërsa te akuzuarin e 

vërtetë dhe vetëm, te paraqes edhe si “ viktimë”, çka nuk është e vërtetë, as e drejtë e as 

e ligjshme, përderisa provat materiale, fotot dhe raportet e mjekeve te nxjerra si prova 

nga vetë gjykata në këtë shqyrtim, dëshmojnë faktin e vërtetë se fajtor dhe fajtor i 

vetëm është këtu i akuzuari F. K., ndërsa F. K. në ketë rast është viktimë e vetëm 

viktimë, dhe asesi nuk mund te jetë edhe i akuzuar dhe fajtor – në raport me te 

akuzuarin F.. Andaj me ketë akuzë PTHSH në Pejë i barazon te akuzuarin me viktimën, 

çka nuk është as e drejtë e as e ligjshme. 

11) Andaj nga këto arsyeja as një kualifikim i tillë juridik, siç i kualifikon PTHSH në Pejë 

veprimet e këtu të akuzuarave, si v.p. “ lëndim i lehtë trupor “ nga neni 188 par.1 lidhur 

më nën par.1.4 i KPRK-së, nuk është , as i qëlluar e as i ligjshëm. 

 

12) Nga këto arsyeja  e lus gjykatën qe këtu të mbrojturin tim F. K., në mungesë të provave 

se i njëjti ka kryer ketë v.p. me të cilën akuzohet, ta liroj nga përgjegjësia penale dhe 

dënimi për v.p. të lëndimit  të lehtë trupor nga n. 188 par.1 lidhur me nën par.1.4 i 
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KPRK-së në kuptim të dispozitës se nb.364 par.1, pika 1.3, lidhur me pikën 1.2 dhe 1.1 

të KPRK-së ngase edhe po qese më të vërtetë i ka shkaktuar ndonjë lëndim këtu të 

akuzuarit F., këtë e ka bërë në vetëmbrojte, dhe në kuptim të dispozitës se n.12 të KP të 

RK, veprimet e kryera  në vetëmbrojtje nuk janë v.p. edhe pse në shikim te parë duken 

si v.p, ndërsa të akuzuarin F. K., ta shpall fajtor për v.p. lëndim i lehtë trupor-nga neni 

188 par.1 lidhur me nën par.1.4 i KPRK-së, te njëjtit ti shqiptoi dënim të merituar të në 

bazë të ligjit dhe ta detyroi që këtu të dëmtuarin F. K., t’ia kompensoj demin e 

shkaktuar trupor lidhur me ketë  vepër në ketë rast. 

I pandehuri F. K. ne fjalën e tij  përfundimtare deklaron: Unë e dëgjova fjalën 

përfundimtare të mbrojturit tim , e përkrahi  në tërësi, vetëm se dua te shtoje se prap kam 

provokime nga ana e F.it në te njëjtin vend dhe nuk kam asgjë që të shtojë. 

 

Vlerësimi i Provave 

 

Gjykata i ka vlerësuar me kujdes të gjitha provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, dhe 

ka ardhur ne përfundim se sa i përket te akuzuarve F.dhe F. K., duhet ti falet besimi i plot 

provave të propozuara nga prokurorja e shtetit të cilat në tersi vërtetojnë dyshimin e bazuar 

mirë se te pandehurit  F.dhe F. kanë kryer veprën penale secili veç e veç qe i vihet ne barrë, 

pasi qe te provat e prezantuara në shqyrtim kanë lidhmëni logjike, kohore, dhe janë bindëse 

dhe të qarta dhe janë ne harmoni të plot si me dëshminë e dëshmitarëve ashtu dhe me provat 

tjera materialë. 

Se ngjarja ne ditën kritike është zhvilluar ashtu siç është vërtetuar ne dispozitivat e këtij 

aktgjykimi u vërtetua përmes fakteve dhe provave; deklaratat e dëshmitarëve, deklaratat e te 

pandehurve, si dhe ekspertiza mjeko-ligjore e Dr.Flamur Blakaj e datës 08.02.2019,si dhe nga 

foto-dokumentacioni të cilat gjenden ne shkresat e lëndës. 

 

Gjykata i ka falë besimin e plotë dëshmisë së dëshmitarëve F. K. dhe I. H. të cilët dëshmi janë 

ne harmoni të plotë me deklaratat e dhëna ne polici, si dhe ne harmoni me provat tjera 

materiale ne shkresat e lëndës. 

 

Gjykata i ka falë besimin e plot dhe ekspertizës mjeko-ligjore, të ekspertit mjeko-ligjor 

prof..ass.Dr.Flamur Blakaj, konstaton lëndimet për F. K., ndrydhje të indeve të buta të kokës 

dhe regjionit ijor, plagë shqyeje ne regjionin ballor të kokës, te shkaktuara nga veprimi 

mekanik i mjetit të fortë, që si të tilla bëjnë pjesë ne dëmtime të lehta trupore, si dhe  për F. K. 

konstaton dëmtimet të përshkruara, plagë shqyese ne regjionin e laprës se veshit të djathtë dhe 

gjakderdhje nga hunda të shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë, që si të tilla bëjnë 

pjesë ne dëmtime të lehta trupore. 

 

Gjykata nuk ia fali besimin mbrojtjes së të pandehurve F.dhe F. K. të cilët që nga fillimi e kanë 

mohuar veprën penale me të cilën akuzohen, mirëpo me asnjë provë nuk e kanë dëshmuar 

pafajësinë e tyre.  

 

Të pandehurit e lartcekur e pranojnë që me datën dhe orën e lartcekur janë takuar ne fshatin 

Muzhevin pikërisht tek parcela e bler nga i pandehuri F. , por mohojnë që i kan shkaktuar 

lendime njeri tjetrin por vetëm janë kacafytur duke akuzuar njeri tjetrin qe e ka goditur, ku i 

pandehuri F. deklaron se vetëm e ka kapur me duar F.in duke u mbrojtur, ë qe nuk e ka goditur 

,ndërsa F. i deklaron gjithashtu se lëndimet janë shkaktuar nga rrëzimi ne mexhë e jo nga 

goditjet të cilat i kanë marrë pas kacafytjes ne mes veti, e qe një mbrojtje e tille është në 

kundërshtim me kallëzimin penal policor, me fotografitë që gjenden në lëndë dhe me 
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ekspertizën mjeko-ligjore, e kjo bie në kundërshtim me deklaratat e dëshmitarëve të cilët ishin 

ne vendin e ngjarjes ku kishin par F. dhe F.in pas një fjalosje lidhur me pronën qe të dytë, 

kishin filluar ta godasin njeri tjetrin dhe se lëndimet  ishin shkaktuar nga këta të dy e qe 

dëshmojnë dhe fotot qe gjenden ne shkresat e lëndës dhe certifikata mjeko-ligjore. Gjykata 

konsideron se një mbrojtje e tillë është e paqëndrueshme dhe e njëjta është e orientuar në 

shmangien e përgjegjësisë penale dhe dënimit qe u kanoset për këtë vepër penale secilit veç e 

veç. 

 

Vlerësimi juridik i çështjes 

 

Pra, nga elaborimi i provave të lartcekur është vërtetuar gjendja faktike siç është përshkruar në 

dispozitiva të këtij aktgjykimi për secilin veç e veç, ku në veprimet e të pandehurve F. K. dhe 

F. K.    qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale  lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 1 

nen paragrafi 1.4 te KPRK-së. 

 

Sa i përket fajësisë gjykata ka gjetur se tek të  pandehurit ka ekzistuar dashja që veprën penale 

ta kryejnë në mënyrë të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit pasi që të pandehurit kanë 

qenë të vetëdijshëm për veprën e kryer, dhe e kanë dëshiruar kryerjen e saj.  

 

Gjatë procedurës penale nuk janë paraqitur rrethana të cilat do ta zvogëlojnë apo përjashtojnë 

përgjegjësin penale të pandehurve, kështu që të njëjtit janë penalisht përgjegjës për veprën e 

kryer penale.  

 

Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar të gjitha rrethanat  

lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së. Kështu si rrethana 

lehtësuese për të pandehurin F. K., gjykata gjeti se i pandehuri për herë të parë ka rënë në 

kundërshtim me ligjin, ka treguar sjellje korrekte gjatë shqyrtimit gjyqësorë, jeton ne bashkësi 

familjare prej 5 anëtaresh, te ardhura siguron nga puna ne ndërtimtari,   kryesisht i përket 

gjendjes se mesme ekonomiko – familjare. të gjitha këto rrethana kjo gjykatë i ka pranuar si 

rrethana lehtësuese në dobi te të pandehurit. Rrethana rënduese gjykata gjeti dashjen dhe 

këmbëngulësin e tije për ta kryer veprën penale si dhe jo gatishmërinë për të shpreh keqardhje 

dhe pendim për veprimet e tije. 

 

Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar të gjitha rrethanat  

lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së, si rrethana lehtësuese për të 

pandehurin F. K., gjykata gjeti se i pandehuri për herë të parë ka rënë në kundërshtim me ligjin, 

po ashtu ka vlerësuar sjelljen korrekte gjatë shqyrtimit gjyqësorë, jeton ne bashkësi familjare 

prej 7 anëtaresh, te ardhura sjellë nga puna e tije e firmës, e cila merret me llamarinë ,   

kryesisht i përket gjendjes se mesme ekonomiko – familjare, te gjitha këto rrethana kjo gjykatë 

i ka pranuar si rrethana lehtësuese në dobi te të pandehurit. Rrethana rënduese gjykata gjeti 

dashjen dhe këmbëngulësin e tije për ta kryer veprën penale si dhe jo gatishmërinë për të 

shpreh keqardhje dhe pendim për veprimet e tije. 

 
Andaj duke u nisur nga të gjitha këto gjykata komfor nenit 50 të KPRK-së,i shqiptoi dënimin 

me gjobë secilit veç e veç si ne dispozitivat e këtj aktgjykimi, më bindje se dënimi i shqiptuar 

te pandehurve është në përputhje me shkallen e përgjegjësisë penale të tyre dhe me intensitetin 

e rrezikimit të vlerave të mbrojtura të shoqërisë. Gjykata gjithashtu është e bindur se vendimi 

mbi dënim do të shërbej për arritjen e qëllimit të dënimit në pengimin e të pandehurve në 

kryerjen e veprave penale në të ardhmen, por ai do të ndikoj edhe si preventivë e përgjithshme 
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për personat tjerë që të përmbahen nga kryerja e veprave penale në përputhje me nenin 41 të 

KPRK-së dhe do të ndikoj ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Duke u bazuar ne nenin 450 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së, gjykata ka përcaktuar shpenzimet 

procedurale  dhe  paushallin gjyqësorë si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë, komfor nenit 39 par. 3 nen par. 

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

 

Vendimi mbi  udhëzimin e të  pandehurve-ne cilësi te dëmtuarit në kontest  civil është marrë  

komfor  nenit  463  par. l. dhe  2. te  KPPK-ës. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 370 të KPPRK-së është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË DEGA ISTOG 

DEPARTAMENTI I PERGJITHSHEM PENAL 

P.nr.46/19 më datë 08.07.2020 

 

 

 

 

Sekretarja Juridike                    Gjyqtari Gjykues  

_______________                            _________________ 

         

  Drita Blakaj                                                 Gani Rugova     

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Palët që në afatin ligjor kanë paralajmëruar ankesë kanë  

të  drejtë   që  ankesën  ta  bëjnë  në  afat  prej 15 ditësh,  

nga  dita  e  marrjes  së  aktgjykimit.  Ankesa i dërgohet  

Gjykatës  se  Apelit  ne Prishtine e përmes kësaj Gjykate  

 

 


