
  

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE PEJË-DEGA NË ISTOG 
OSNOVNI SUD PEC - OGRANAK ISTOK  BASIC COURT OF PEJA-BRANCH IN I 

 

P.nr.145/2017 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË DEGA KLINË-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

PENAL, sipas Gjyqtarit e vetme gjykuese Sabrije Rraci me pjesëmarrjen e sekretares juridike  

Shere Desku, në lëndën penale kundër  të pandehurve: R. (B.) G., nga fsh. ......... K. Klinë i 

akuzuar për veprën penale  “Lëndim i lehtë trupor’’ nga neni 188 par. 2 nën par 1. të KPRK-së, 

dhe S. (S.) G. dhe S. (S.) G. qe të dyt nga fsh. ......... të akuzuar për vepër penale “ në 

bashkëverpim ,,Lëndim i lehtë trupor’’ nga neni 188 par. 2 nën lidhur me nën par 4 dhe nenin 31 

të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore ne Peje – Departamenti i 

Përgjithshëm, me PP/II Nr.231/2016 të datës 03.04.2017, në seancën publike të shqyrtimit 

fillestar të mbajtur me dt. 15.09.2020 praninë e Prokurorit të Shtetit Muharrem Bajraktari, dhe të 

pandehurve të lartëcekur, Gjykata  publikisht shpalli, aktgjykimin me dt. 15.09.2020 ndërsa me 

dt. 07.10.2020, e përpilojë këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

   Të pandehurit:  

1.R. G., i lindur nga i ati B. dhe nëna R., i lindur me …………. në fsh. ......... K. Klinë, ku edhe 

jeton, ka të kryer shkollën fillore, me profesion bujk, baba i 7 fëmijëve i gjendjës së dobët 

ekonomike, i identifikuar në bazë të letërnjoftimit me nr. ............. shqiptar, Shtetas i Republikës 

së Kosovës mbrohet në liri. 

 

2. S.G. i lindur nga i ati S. dhe nëna Z., e gjinisë B., i lindur me ........... në fsh. ......... K. Klinë, ku 

edhe jeton, ka të kryer shkollën fillore, me profesion bujk, baba i 5 fëmijëve i gjendjës së dobët 

ekonomike, i identifikuar në bazë të letërnjoftimit me nr. ................. shqiptar, Shtetas i 

Republikës së Kosovës mbrohet në liri. 

 

3.S.G. i lindur nga i ati S. dhe nëna XH. e gjinisë G., i lindur me .......... në fsh. ......... K. Klinë, 

ku edhe jeton, ka të kryer shkollën fillore, me profesion bujk, beqar gjendjës së dobët 

ekonomike, i identifikuar në bazë të letërnjoftimit me nr. .................. shqiptar, Shtetas i 

Republikës së Kosovës mbrohet në liri. 
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JANË FAJTOR 

I pandehuri R. G. 

 

Për shkak se: 

 

Me dt. 29.01.2016, në fshatin ......... e Ulët K. Klinë rreth orës 21:30, saktësisht afër shtëpisë së 

R. G., me mjetë të përshtatshëm për shkaktim të lëndimit të rëndë trupor, i shkakton lëndime 

trupore të dëmtuarit S.G., në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje midis të pandehurit dhe të 

pandehurit S.G., fillimisht i pandehuri Ramë e godet të pandehurin Selim me shuplaka në fytyrë, 

ashtu që S. shkon dhe i tregon babait të tij, të dëmtuarit S.G. , se R. e ka goditur me shuplaka në 

fytyrë, e më pas të njëjtit shkojnë në pronën e të pandehurit R. G. me të të dëmtuarin S.G. dhe të 

pandehurin S.G., ku si pasojë merr lëndime të lehta trupore i dëmtuari S.G., të cilat lëndime janë 

të përshkruara në aktekspertimin mjeko-ligjorë të Dr. Flamur Dylhasi të dt. 22.05.2016 

 

-me çka ka kryer veprën penale “’Lëndimi i lehtë trupor” nga neni 188 par 2 të KPRK-së, 

 

Të pandehurit: S.G. dhe S.G. 

Për shkak se: 

 

Me dt.29.01.2016, në fsh. ......... K. Klinë rreth orës 21:30, saktësisht afër shtëpisë së R. G.t, me 

mjetë të përshtatshëm për shkaktim të lëndimit të rëndë truporë, i shkaktojnë lëndime trupore të 

dëmtuarit R. G., në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje midis të dëmtuarit Ramë dhe të 

pandehurit S.G., fillimisht i dëmtuari Ramë e godet të pandehurin Selim me shuplaka në fytyrë, 

ashtu që Selimi shkon dhe i tregon babait të tij, të pandehurit S.G., se R. e ka goditur me 

shuplaka në fytyrë, e pas 10-15 min. Të njëjtit shkojnë në pronë ën e të dëmtuarit R. G. dhe 

fillojnë të rrihen të pandehurit S. dhe S.G. me të pandehurin R. G., ku si pasojë merr lëndime të 

lehta trupore i dëmtuari R. G., të cilat lëndime janë të përshkruara në akt ekspertimin mjeko-

ligjor të Dr. Flamur Dylhasi të dt. 22.05.2016. 

-me çka në bashkëveprim kanë kryer vepër penale ‘’Lëndim i lehtë trupor’’ nga neni 188 par. 2 

lidhur me par. 1.4 dhe nenin 31 të KPRK-së. 

Prandaj gjykata në bazë të neneve 4,7,17,41,46 50, 51,52 dhe 73 si dhe nenit nga neni 188 par. 2 

lidhur me par. 1.4 dhe nenin 31 të KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPRK-së, 

G J Y K O N 

DËNIM ME KUSHT 

  

    Të akuzuarit: 

1. R. G., me dënim burgu në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet, 

nëse i akuzuari në afatin prej 1 (një) viti nuk kryen vepër të re penale, pasi aktgjykimi të marrë 

formën e prerë. 

2.S.G., me dënim burgu në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet, 

nëse i akuzuari në afatin prej 1 (një) viti nuk kryen vepër të re penale, pasi aktgjykimi të marrë 

formën e prerë. 
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3.S.G., me dënim burgu në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet, 

nëse i akuzuari në afatin prej 1 (një) viti nuk kryen vepër të re penale, pasi aktgjykimi të marrë 

formën e prerë. 

 

II.OBLIGOHET: I pandehuri R. G. që ti paguaj në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20 

(njëzet) €, si dhe 30 (tridhjetë) €, tarifën për fondin e kompensimit te viktimave te krimit, 

gjithsejt shumen prej 50 (pesëdhjetë) €, në afatin  prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh nga dita kur ky 

aktgjykim të merr formën e prerë nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

LIROHEN: Të pandehurit S.G. dhe S.G. nga shpenzimet e gjykatës, të cilët janë shfrytëzues të 

skemës sociale. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore ne Peje – Departamenti i përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

ngrit aktakuzën PP/II nr.231/2016 të datës 03.04.2017, për të akuzuarit : R. (B.) G., nga fsh. 

......... K. Klinë i akuzuar për veprën penale  “Lëndim i lehtë trupor’’ nga neni 188 par. 2 nën par 

1. të KPRK-së, dhe S. (S.) G. dhe S. (S.) G. qe të dyt nga fsh. ......... të akuzuar për vepër penale “ 

në bashkëverpim ,,Lëndim i lehtë trupor’’ nga neni 188 par. 2 nën lidhur me nën par 4 dhe nenin 

31 të KPRK-së. 

 

Gjykata mbajti shqyrtimin fillestar me date 15.09.2020 në praninë e Prokurorit të Shtetit 

Muharrem Bajraktari, dhe të pandehurit R., S. dhe S.G., të cilët secili veq e veq u deklaruan se e 

pranuan  fajsinë për veprën penale qe i ngarkohet, të njëjtit deklaruan dhe premtuan se nuk do te 

bije në të ardhmen ndesh me ligjin. 

 Andaj duke vepruar konform nenit 245 par 1 të KPPRK-së, nuk është lëshuar në procedimin e 

provave.  

Prokurori i shtetit pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e tre të pandehurvr i cili pranim ka 

mbështetje në provat që gjenden ne shkresat e lendes, dhe është bërë konform dispozitave ligjore,  

i propozoj gjykatës qe me rastin e marrjes se vendimit mbi dënim, pranimin e fajësisë  nga ana e 

te pandehurit te merr si rrethanë lehtësuese. 

Pas deklarimit të të pandehurve se e pranuan fajësinë, mendimit e prokurorit se pajtohet me 

pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurve. Gjykata konstatoj se i të pandehurit pranuan fajësinë 

në mënyreë vullnetare, pa asnjë presion. Tre të pandehurit janë të vetëdijshëm për pasojat dhe 

përparësitë e pranimit te fajësisë, si dhe te gjitha kërkesat nga neni 248 par. 1 te KPPRK-se, janë 

përmbushur. Ashtu që gjykata me aktvendim në procesverbal aprovon deklarimin për pranimin e 

fajësisë nga ana e të pandehurve. 

Duke pas parasysh se gjykata, ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit dhe ka 

vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 253 par.1 pika 1.1, 1.2 dhe 1.3 të KPPRK-së, si 

dhe faktin se janë plotësuar kushte nga neni 248 par.1 të KPPRK-së, atëherë në këtë çështje 

penale nuk është zbatuar procedura e provave, por gjykata ka vazhduar  me shqiptimin e dënimit 

konform nenit 248 par 4 te KPPRK-se. 

Nga gjendja e vërtetuar faktike si është përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit, pa dyshim rrjedh 

se me veprimet e të pandehurve qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale ‘’Lëndim i lehtë 

trupor’’ nga neni 188 par. 2 lidhur me par. 1.4 dhe nenin 31 të KPRK-së. 
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Të pandehurit S.G. dhe S.G. gjykatës ia kan prezantuar dëshminë (kojen e kartonit social. se janë 

shfrytëzues të Skemes Sociale e lëshuar nga Qendra për Punë Sociale në Klinë, me nr. 12095 e 

dt. 10.01.2020. 

Sa i përket fajësisë gjykata ka gjetur se te të pandehurit R., S. dhe S.G., ka ekzistuar dashja, që 

veprën penale ta kryejnë në mënyrë të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit pasi që të 

pandehurit R., S. dhe S.G., kanë qenë të vetëdijshëm për veprën penale te kryer dhe e ka 

dëshiruar  kryerjen e saj. 

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

përgjegjësin penale të pandehurit, kështu që i njëjti është penalisht përgjegjës, për veprën penale 

për të cilën janë akuzuar.  

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

lehtësuese dhe renduese ne kuptim te nenit 69 dhe 70  te KPRK-se. 

Kështu si rrethana lehtësuese për te pandehurin gjykata gjeti se të pandehurit kanë treguar sjellje 

korrekte gjate shqyrtimit fillestar dhe e për me tepër janë deklaruar secili veq e veq se e kanë 

pranuar fajësinë, tre të pandehurit për herë të parë kanë rënë në kundërshtim me ligjin, dhe kanë 

shpreh keqardhje për veprën qe e ka kryer, ndërsa rrethanë rënduese Gjykata gjeti dashjen e 

kryerjes së veprës penale 

Gjykata ka ardhur në përfundim se dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurve është në përputhje me 

shkallën 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 pajtim me nenin 38 të KPRK-së, si dhe në pengimin e të pandehurit në 

kryerjen e veprave penale në të ardhmen, por ai do të ndikoj edhe si preventivë e përgjithshme 

për personat tjerë që të përmbahen nga kryerja e veprave penale. 

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

gjyqësorë si në dispozitiv të aktgjykimi. 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë, konform nenit 39 par. 3 nënpar. 3.1 

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

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 KLINË 

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.145/2017 me datë.07.10.2020  

 

Sekretarja Juridike                            Gjyqtarja Gjykuese 

 

   Shere Desku                    Sabrije Rraci 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë te drejte te parashtrojnë  

ankesë në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes. Ankesa i dërgohet  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj Gjykate. 


