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Numri i lëndës: 2021:135817  

Datë: 20.06.2022  

Numri i dokumentit:     03151377  

 

 P.nr.144 /2021 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA NË KLINË, Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni 

Penal, Gjyqtarja e vetme gjykuese Sabrije Rraci me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Fjolla 

Osmani, në çështjen penale kundër të pandehurit L ( I ) G , nga  Klina, Rr. ,,... i akuzuar për 

shkak të veprës penale Lëndim i lehtë trupor  nga neni 185 par. 1 nën. Par. 1.4 të  KPRK-së, 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë, PP//II nr. 902/2021 e dt. 21.06.2021 në 

shqyrtimin fillestar publik të mbajtur me dt. 14.06.2022, në praninë e Prokurorës së shtetit 

Lumturije Hoxha, nga Prokuroria Themelore në Pejë dhe të pandehurit të lartë cekur, pas 

përfundimit të shqyrtimit fillestar më dt. 14.06.2022, në të njëjtën ditë shpalli aktgjykimin ndërsa  

me datën: 20.06.2022 e përpiloi këtë.  

 

A K T GJ Y K I M 

Ndaj: 

Të pandehurit: L G, i lindur me .. në fsh.Q K. Klinë, ndërsa tani me banim në Klinë rr. ,, ... . ’’ i 

biri i I dhe nënës H e gjinisë V , ka të kryere shkollën fillore, i martuar baba i tre fëmijëve,  me 

profesion puntor i ndërtimtarisë, i gjendjes së dobët ekonomike identifikuar ne baze te 

letemjoftimit  me nr. .. i nacionalitetit Shqiptar, Shtetas i Kosoves, mbrohet ne liri. 

ËSHTË FAJTOR 

Për shkak se: 

Me dt. 30.04.2021, rreth orës 22:30 min.në fsh.Q K. Klinë, pikërisht në shtëpinë e tij, tjetrit i 

shkakton lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme dhe atë të dëmtuarës bashkëshortes 

së tij, të dëmtuarës B G, në atë mënyrë që ditën kritike pas një fjalosje verbale qe kishin pasur 

në mes veti i njëjti e kishte sulmuar fizikisht duke e goditur me shuplaka në pjesë të pasme të 

kokës, e pastaj e kishte kafshuar në krahun e majt, të cilës i kishte shkaktuar lëndime. 

-me çka ka kryer veprën penale, ,,Lëndim i leht trupor’’ nga neni 185 par. 1 nën par 1.4 të  KPRK-

së 
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Prandaj gjykata në bazë të neneve 4, 7 , 17, 41, 46,  69, 70dhe 73  dhe nenit 185 par. 1 nën par 

1.4  të KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPRK-së, : 

G J Y K O N 

ME DËNIM ME GJOBË  

 

I.Me dënim me gjobë shuma në vlerë prej 200 (dyqind ) €uro, të cilën shumë obligohet i 

pandehuri që ta paguaj brenda afati kohor në kohë zgjatje prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

II.Nëse i pandehuri nuk dëshiron apo nuk mund ta paguaj gjobën e shqiptuar sipas afatit të dhënë, 

e njëjta gjobë do të zëvendësohet në dënim me burg, konform nenit 46 par.3 të KPRK-së, ku një 

ditë burgim do ti llogaritet në 20 uro të gjobës. 

 

III.Obligohet: I pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor ti paguaj 20 (njëzet) €, në emër të 

tarifës për kompenzim të  viktimave të krimit 30 (tridhjetë) €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

IV.Udhëzohet : E dëmtuara B (I) G, nga fsh. Q K.Klinë, që kërkesën pasurore juridike ta realizoi 

në kontest civil. 

A r s y e t i m 

1.Ecuria e procedurës penale 

Prokuroria Themelore në Pejë Departamenti i Përgjithshëm, me dt. 21.06.2021 ka ngrit aktakuzë 

me PP//II.nr. 902/2021  ndaj  të akuzuarit L nga fsh. J K. Klinë për shkak të veprës penale 

,,Lëndim i leht trupor’’ nga neni 185 par. 1 nën par 1.4 të  KPRK-së 

 

Me dt me dt: 14.06.2022, gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin fillestar lidhur me këtë 

qështje juridiko-penale, në të cilën prezantuan përfaqësuesja Prokurorisë Themelore në Pejë, 

prokurorja e shtetit Lumturije Hoxha si dhe i akuzuari L G. 

 

Pas leximit te aktakuzës nga prokurori i shtetitei akuzuara lidhur me  e fajsisnë për veprën penale 

për të cilën akuzohet, deklarohet se: e ndin veten fajtor për veprën penale me të cilën jam 

ngarkuar, e pandehura u deklarua se e pranon fajsinë për veprën penale për te cilën akuzohet, me 

vjen keq për rastin qe me ka ndodhur,  premtoj se në të ardhmën nuk do të bie ndesh me ligjin. 
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Me palën e dëmtuar jemi pajtuar dhe e kam bashkëshorte ku dhe jetojm së bashku, nga 

ajo ditë nuk kemi problem, me qka edhe jam i penduar thellë. 

 

Prokurorja e shtetit, lidhur me pranimin e fajsisë nga i akuzuari ka deklaruar se pajtohem me 

pranimin e fajsisë nga ana e të pandehurit, pasi ky pranim i fajsisë është bërë pa presion, me 

vullnet nga i pandehuri, i propozoi Gjykatës që të njëjtin ta shpalli fajtor dhe ta dënoi sipas ligjit 

ndërsa si rrethanë lehtësuese ta merr pranimin e fajsisë. 

 

2.Vlerësimi i pranimit të fajsisë 

Në shqyrtimin fillestar dhe publik, gjykata, pas dëgjimit të palëve, ka marrë aktvendim me të 

cilin e ka pranuar fajsinë nga i akuzuari i lartëcekur, për veprën penale për të cilën është 

ngarkuar, ngase ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore nga neni 248 par. 1 të 

KPPK-së. Në këtë aspekt gjykata , ka konstatuar se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajsisë dhe pas njoftimit nga ana e gjykatës lidhur me benifitet dhe pasojat 

e pranimit të fajsisë, ka vlerësuar se pranimi i fajsisë është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, se 

pranimi i fajsisë mbështetet në faktet e qështjës që përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk 

përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktkike. 

3.Gjendja faktike e vërtetuar: 

Andaj duke u bazuar në këto që u cekën më lartë, gjykata, e ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

-Se i akuzuari, ka kryer veprën penale ,,Lëndim i leht trupor’’ nga neni 185 par. 1 nën par 1.4 

të  KPRK-së, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

4.Vendimi për shpalljen fajtor 

Duke u bazuar në këto qe u cekën më lart, gjykata, ka vendosur që të akuzuarin, t’a shpall 

fajtor për kryerjen e veprës penale sipas aktakuzës së cekur më lart, meqense është vërtetuar se i 

njëjti e ka kryer veprën penale siq edhe vet e ka pranuar sikurse në kohën, vëndin dhe mënyrën 

e përshkruar sikurse në dispozitiv të aktgjykimit dhe për të njëjtën është përgjegjës. Kjo për 

faktin se siq e ka pranuar edhe vet, i akuzuari në ditën kritike ka kryer veprën penale  

 

5.Rrehtanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit: 

 

Me rastin e shqiptimit të dënimit ndaj të akuzuarës Gjykata, i ka marrë për bazë të gjitha rrethanat 

që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, sipas neneve 69 dhe 70 të KPK-së. 
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Në këtë aspekt, si rrethanë lehtësuese, mbi bazën e së cilës gjykata e ka shqiptuar dënimin për 

veprën penale sikurse më lart, është fakti se e akuzuara e ka pranuar fajsinë në shqyrtimin 

fillestar, e qe kjo është rrethanë e cila duke i ndërlidh me rrethanat tjera, si fakt se e njëjtia është 

penduar për veprën e kryer penale, i pandehuri për herë të parë ka rënë ndesh me ligjin. Ashtu 

qe gjykatës i ka premtuar se nuk do ta përsërisë më veprën penale, si dhe i njëjti tani më jeton 

me të dëmtuarën të cilën e ka bashkëshorte. 

Ndërsa, gjykata sa i përket rrethanave rënduese gjykata  gjeti dashjen e krzerjes s; vepr;s 

penale. 

 

6.Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e përgjegjësisë 

penale të akuzuarit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar. 

7. Spas bindjës së gjykatës, dënimi me gjobë në shumën prej 200 (dyqind) €, i cili dënim i cili 

dënim duhet të paguhet në afat prej 15 (pesëmbëdhjet) ditëve, nga dita e plotëfuqishmësrisë së 

këtij aktgjykimi, duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura më lartë, është dënim i drejt, në 

harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit. 

Gjykata ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit, nga neni 38 i 

KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmën dhe të bëjë rehabilitimin e tij, por edhe(për mundësinë qe të kthehet në një element 

kontribues për vete, familjen dhe për rrethin ku jeton) të parandaloj personat tjerë nga kryerja e 

veprave penale dhe të shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe 

forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

Gjykata konform nenit463 të KPRK-së, vendosi që të dëmtuarin, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, ta udhëzoi në kontest civil. 

Vendimi mbi shpenzimet 

Duke u bazuar në nenin 453 par. 4 të KPPRK-së, gjykata ka liruar nga paushallin gjyqësorë si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit u mor në bazë të Ligjit nr. 05/L-036, për 

Kompensimin e viktimave të Krimit. 

 

Konform dispozitave ligjore të nenit  463, të  KPPRK-së, u vendos për kërkesën pasurore juridike 

duke  udhëzuar palën e dëmtuar që kompensimin e dëmit ta realizojnë në kontest të rregullt 

juridiko-civil. 

Nga arsyet e cekura më lartë e në bazë të neneve 248 dhe nenit 365dhe 370 të KPPRK-së është 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                               GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA KLINË 
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 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.144/2021 me datë.20.06.2022  

Zyrtare ligjore                                      Gjyqtarja Gjykuese 

Fjolla Osmani                                                        Sabrije Rraci    

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej 

15 (pesëmbëdhjrt) ditëve nga Dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të mjaftueshme i 

dorëzohet kësaj gjykate Themelore. 

 

 

 


