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Numri i lëndës: 2019:262309 

Datë: 30.10.2020 

Numri i dokumentit:     01232435 

 

P.nr.259/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA NË KLINË - Departamenti i 

Përgjithshëm, me gjyqtaren Sabrije Rraci dhe  sekretaren juridike Shere Desku në çështjen 

penale kundër të pandehurit, S. (Rr.) G. nga fshati .......... K. Klinë, për shkak të veprës penale, 

,,Lëndim i lehtë trupor’’, nga neni 185, par.1 pika 1.4 të KPRK-së, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Pejë, PP/II Nr.1803/2019, të datës. 11.11.2019, pas mbajtjës së 

shqyrtimit fillestar të dt. 12.08.2020 dhe shqyrtimit gjyqësor të dt. 24.10.2020 në prani të 

Prokurorit të Shtetit, Ersan Qavolli, të pandehurit S. G. dhe të dëmtuarit E. K., përfaqësuesit 

ligjor M. K., si dhe dëshmitarët F. J. dhe D. J., me datën 14.10.2020, publikisht shpalli këtë 

aktgjykim, ndërsa e përpiloi me datën 30.10.2020 këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri: S. G., i biri i Rr. dhe nënës N., e vajzërisë K.,  i lindur me datë ..........., në fshatin 

............ K Klinë, ku edhe banon,  ka të kryer shkollën fillore, i martuar, baba i dy fëmijëve, i 

gjendjes së mesme ekonomike, identifikohet me nr. personal, ....................., i nacionalitetit 

shqiptar ,shtetas i Republikës së Kosovës mbrohet në liri recidivist.. 

 

ËSHTËFAJTOR 

Për shkak se:  

Me dt. 04.08.2019 rreth orës 15:30 min. Në fsh. .......... K. Klinë, në vendin e quajtur te pusi 

,,.......’’, me dashje përdor forcën ndaj personit tjetër dhe atë të miturit E. K., në atë mënyrë që, 

pasi i pandehuri ishte së bashku me dëshmitarët D. dhe F. shkon për t’i larguar lopët e të 

pandehurit të cilat ishin hy në grurin e axhës së tij, në ato momente vjen i pandehuri dhe i 

drejtohet me fjalët ‘’Pse po i tremb lopët’’ e pastaj merr një shkop dhe duke përdorur forcën 

me të njëjtin e godet në pjesë të ndryshme të trupit me ç’rast të njëjtit i shkakton lëndime të 

lehta trupore. 

Me këtë ekziston dyshimi i bazuar mire se ka kryer vepër penale, ‘’Lëndim i lehtë 

trupor’’, nga neni 185 par. 3 nënpar.3.1,të KPRK-së. 

 

Prokurori i shtetit bëri përmirësimin e dispozitivit nga neni 185 par. 1pika 1.4 të KPRK-së, në 

nenin 185 par. 3 nënpar.3.1,të KPRK-së. 

Andaj Gjykata në kuptim të neneve:4,7,21, 31, 41,42,43,46 49,50,51,dhe 52të KPRK-së185 
par. 3 nënpar.3.1,të KPRK-së.lidhur me par.3 të KPRK, si dhe nenit 
359,360,361,365,366,450 të KPPRK,  i shqipton. 

DËNIM ME GJOBË 
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I.Të pandehurin: S. G., Gjykata i përcakton dënimin me gjobë në shumen prej 300 (treqindë) 

€uro,  të cilin dënim i pandehuri duhet ta paguaj në afatin prej 30 ditësh pas plotfuqishmërisë 

se këtij aktgjykimi. 

 Nëse i pandehuri nuk dëshiron apo nuk mund ta paguan gjobën e lartë shqiptuar me kohë të 

përcaktuar, e njëjta  gjobë do të zëvendësohet në dënim me burgim  konform nenit 46 par.3 të 

KPRK-së, ku për 1 (një) ditë burgim do të llogaritet në 20 (njëzet) euro të gjobës.    

 II.OBLIGOHET: I pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor të  paguaj shumën në  vlerë 

prej 20 € (njëzetë €uro), shpenzimet për ekspertizë mjeko ligjore 20 (njëzet) €uro, si dhe tarifën 

në emër të Kompensimit të Viktimave të Krimit 30 (tridhjetë) €uro, gjithsejtë 70 

(shtatëdhjetë) €uro, në afatin prej 15 ditësh, pas plotëfuqishmerisë së këtij aktgjykimi e nën 

kërcënim të përmbarimit më dhunë. 

III.UDHEZOHET: Pala e dëmtuar, M. (M.) K., nga fsh. .......... K. Klinë, që kërkesën 

pasurore juridike ta realizoj në kontest të rregulltë civil. 

 

A r s y e t i m 

 

Në Gjykatën Themelore Pejë-Dega në Klinë, Prokuroria Themelore në Pejë,Departamenti për 

Krime të Përgjithshme, ka ngritur Aktakuzë:PP/II.Nr.1803/19, të datës  11.11.2019, ndaj të 

pandehurit, S. G., nga fsh. .......... K. Klinë, për shkak të veprës penale ‘’Lëndim i lehtë 

trupor’’, nga neni 185 par. 1 lidhur me par 1. 4 ,të KPRK-së 

 

  Prokurori i shtetit Ersan Qavolli bëri përmirësimin e dispozitivit të aktakuzës i cili duhet të 

jetë me qka ka kryer vepër penale ,,Lëndim i leht trupor’’ nga neni 185 par. 3 nënpar.3.1,të 

KPRK-së, duke i propozuar gjykatës që pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, ndëgjimit të të 

pandehurit, nxjerrjes dhe administrimit të provave, të pandehurin ta shpallë fajtorë, ta dënoj 

sipas ligjit si dhe ta obligoj në pagesën e shpenzimeve të procedurës penale. 

Në shqyrtimin fillestar të datës: 12.08.2020 dhe pas leximit të aktakuzës nga Prokurori i 

Shtetit, si dhe pasi që të pandehurit i është dhënë mundësia për tu deklaruar për fajsinë apo 

pafajsinë e tij, duke u njoftuar paraprakisht nga gjykata për favoret dhe pasojat e njërës dhe 

tjetrës, i pandehuri S. G. ka deklaruar se nuk e pranon fajësinë për veprën penale qe i vihet në 

barrë. 

Ndërsa gjykata caktoi dhe mbajti shqyrtimit gjyqësor të dt. 24.10.2020 në prani të Prokurorit të 

Shtetit, Ersan Qavolli, të pandehurit S. G. dhe të dëmtuarit E. K., përfaqësuesit ligjor M. K., si 

dhe dëshmitarët F. J. dhe D. J., 

 

Meqë i pandehuri gjatë séancav të shqyrtimit gjyqësor nuk e pranon fajësinë për veprën 

penale e cila i ngarkohet, gjykata zbaton procedurën e provave. 

 

Në shqyrtimin  gjyqësor, në fjalën përfundimtare Prokurori i Shtetit deklaron: Se është 

vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mire gjendja faktike e përmirësuar në fillim të seancës sot 

dhe atë: I akuzuari S. G. me dt. 04.08.2019 në vendin e quajtur ,,Boka’’ i ka shkaktuar lëndime 

të lehta trupore viktimës së ndjeshme  të dëmtuarit/fëmiut E. K. i lindur me dt. 28.03.2003, pas 

një fjalosje mes të akuzuarit Sami dhe dëshmitarët D. dhe F. dhe të dëmtuarit, lidhur me futjen 

e lopëve të të akuzuarit në pronën e F., i akuzuari me një shkop e godet të dëmtuarin në krahun 

e majtë dhe pjesë të ndryshme të trupit, me këtë ekziston dyshimi i bazuar mirë se i njëjti ka 

kryer vepër penale ,,Lëndim i lehtë trupor’’ nga neni 185 par. 3 nën par. 3.1 të KPRK-së. 

Prokurori i shtetit ka paraqitur një varg provash e këto janë: Deklarata e të dëmtuarit/ të miturit 

E. K., i cili deklaroi sot se ka qenë i moshës 16 vjeqare, ku i akuzuari e kishte goditur me një 

shkop në pjesë të ndryshme të trupit, ku i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore, kjo deklaratë 

ka mbështetje edhe në akt ekspertimin mjeko ligjor dhe në deklaratat e dëshmitarve. 
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Poashtu edhe deklarata e F. J.t  i cili deklaroi se Samiu e ka goditur E.në krah dhe këmbë 

poashtu edhe D. J.t deklaroi se ka filluar me i ra me shkop në trup dhe këmbë. Aktekspertimi 

mjeko ligjor, raporti i të dëmtuarit E. K. si dhe fotot në vendin e ngjarjes,janë prova të 

mjaftueshme se i pandehuri e ka kryer veprën penale. 

Sa i përket mbrojtjes i pandehuri ai nuk e pranon ta ketë kryer veprën penale! Mirëpo për qudi 

ai e pranon se ka pasë probleme me të dëmtuarin dhe familjen e tij, e pranon se e ka sulmuar 

atë, e pranon se e ka ndaluar Uka, Pyetja shtrohet se për qfar arësye e ka ndal Uka nëse nuk e 

ka goditur të dëmtuarin! Ai tha se nuk e ka goditur, mirëpo nga ekspertiza mjeko ligjore shifet 

fare mirë se lëndimet janë shkaktuar me shkopin e të akuzuarit. Andaj mbrojtja e tij është 

drejtuar kah ikja e përgjegjësisë penale dhe është në kundërshtim me të paktën 10 

prova.Gjykatës i propozoi qe të mos ia falë besimin.Ligjvënësi në nenin 185 par. 3 ka 

përcaktuar si rrethanë cilësuese kur i dëmtuari është viktimë e ndjeshme, gjersa në nenin 113 

par. 39 të KPRK-së, si viktimë e ndjeshme , pasi viktimë është personi i cili nuk i ka mbushur 

18 vjet,  Andaj nga të lartëcekurat i propozoi gjykatës qe të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta 

dënoi sipas ligjit. Si rrethanë renduese të merret përgjegjësia penale e të akuzuarit, mënyrën e 

kryerjes së veprës penale si dhe faktin se kemi të bëjmë me viktimë të ndjeshme. 

 

I dëmtuari në fjalën përfundimtare deklaron se kërkon ndjekje penale për të akuzuarin. 

I pandehuri në fjalën  përfundimtare deklaron se une jam i pafajshëm, dhe i dëmtuari 

nuk e ka thënë të vërrtetën.  

 

I pandehuri në mbrojtjen e vet deklaron: Se me dt. 04.08.2019 ka ardhë D. më ka thënë se 

pse po gënjen se i pate lopt mbrenda gardhit. Une kam qenë ulur me Ukë, ndërsa E. e kam 

pasur larg 50 metra. I njëjti në pyetje të prokurorit përgjigjet se po kemi pas probleme edhe më 

herët me ta, ashtu qe ditën kritike kam qenë me lop kur e kam takuar E. dhe me te kemi pasur 

probleme, unë nuk e kam sulmuar ashtu siq po thot ky. Prokurori ia lexon deklaratën e dhënë 

në polici me dt. 05.09.2019 ku keni thënë se gjatë asaj kohe kur e kam sulmuar E. ai ka filluar 

të ik, ndërsa sot thoni se nuk e kam sulmuar, i pandehuri deklaron se e vërteta është qysh po e 

them sot. Ai iku pa e sulmuar une, dhe Uka më ndali qe të mos shkoi të ........... I njëjti 

pretendon se ai ka ardhë me plagë nga shtëpia. 

 

I.I dëmtuari: E. K. ka deklaruar se unë i kam 17 vjet, ndërsa ditën kritike i kam pasur 16 vjet. 

I cili me dt. 04.08.2019, kam shkuar te axha në fsh. .........., kam shkuar për t’i ndihmuar dhe i 

lëshuam lopët së bashku me F. dhe D. J.n. Kur kemi shku në arë lopët e Samiut kishin qenë në 

grurin e D.it djalit të axhës tim. Ne shkuam për ti larguar lopët ku ishte dëmtuar gruri, Samiu 

ka qenë jashtë murit, D.i dhe F. folën me te dhe i thanë pse i ke shti lopët në grurë, ai tha nuk i 

kam shti por ne i pam lopët në grurë, une i thash pse po thu ashtu kur na i pamë lopt në grurë., 

pastaj Samiu i la llafet me ta dhe më sulmoi me një stups dhe më goditi dhe kam pasur lëndime 

trupore. Ne nuk jemi pajtuar me te. 

Gjykata me propozimin e prokurorisë dëgjoi dëshmitarët: D. J. dhe F. J. 

 

2.Dëshmitari: D. J. deklaron: Se të dëmtuarin e kam djal të axhës babit, ne atë ditë i kemi 

lëshuar lopt me kullot, dhe kur kam shku e kam pa një mshtjerë nga gruri tu dalë dhe ju ofrova 

Samiut i thash pse i ke lon lopt në arën time, ai më tha se nuk jon lopt e mija. .......... i ka thënë 

se nuk ke pas nevoj me i lon lopt në grur. Samiu e goditi me shkop në trup, në këmbë e kam 

par qe i ka ra, une ja kam parë disa qivita në trup ..........t. 

 

3.Dëshmitari: F. J. deklaron: Se une kam qenë E. dhe D.in,duke i qu lopt në arën time, aty i 

vrejtëm se kishin hy disa lopë në arën e Drilonit të mbjellur me grur, ato ishin lopt e Samiut. 
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D.i i tha pse i ke shti lopt në arën time, Samiu tha nuk i kam shti,.......... i tha pse po thu nuk i 

kam shti, lopt ia i pate në te gruri i m, ndërsa Samiu e goditi me një shkop.  

Gjykata pas administrimit të provave të prezantuara në aktakuzë, në shqyrtim gjyqësor i 

vlerësoj secilën me vëmendje një nga një dhe në lidhmëri njëra me tjetrën, në bazë të nenit 361 

të KPPRK-së dhe si rezultat i vlerësimit të tyre vërtetoj këtë gjendje faktike si në vijim: 

 

Faktet e vërtetuara nga gjykata 

Gjykata vërtetoi gjatë shqyrtimit gjyqësor, se i pandehuri S. G., ditën me dt. 04.08.2019  i 

shkakton  lëndime të lehta trupore të dëmtuarit .........., ku .......... D.i dhe F. dhe shkojnë për ti 

larguar lopt e të pandehurit të cilat ishin hyrë në grurin e axhës së tij, i pandehuri i drejtohet me 

fjalët ,,Pse po i tremb lopt’’ e pastaj e merr një shkop dhe e godet në pjesë të ndryshme të 

trupit, me ç’rast i shkakton lëndime të lehta trupore.Deklarata e të dëmtuarit, i cili ka deklaruar 

se e ka goditur në trup me një shkop, ku i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore, poashtu edhe 

deklarata e F. J.t  i cili deklaroi se Samiu e ka goditur E. në krah dhe këmbë poashtu edhe D. J.t 

deklaroi se ka filluar me i ra me shkop në trup dhe këmbë. Aktekspertimi mjeko ligjor, raporti i 

të dëmtuarit E. K. si dhe fotot në vendin e ngjarjes,janë prova të mjaftueshme se i pandehuri e 

ka kryer veprën penale. 

 

1). Vlerësimi i provave materiale 

Këtë gjëndje faktike gjykata e vërtetoj në bazë të raportit të:shënimit zyrtar i përpiluar nga 

hetuesi Deli Tigani i dt. 05.08.2019, shënimi zyrtar i Shani Doqit, i dt. 04.08.2019, raporti i 

hetuesit policor Gegë Prenaj i dt. 04.08.2019, raporti mjekësor i dt. 04.08.2019, akt ekspertimi-

mjeko ligjor me nr. 590/19 dt. 20.10.201, fotot e të miturit .........., si  dhe shkresat tjera të 

lëndës. 

Këtë gjendje faktike e vërtetoj në bazë të:  

Deklaratës së të dëmtuarit E. K., dëshmisë së dëshmitarve Fatlind dhe E. K., si dhe deklarata e 

të pandehurit S. G. 

 

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

Gjykata ka analizuar deklaratat e të gjitha palëve, të dëmtuarit, dhe dëshmitarëve, të cilat ishin 

në harmoni me njëra tjetrën, ku u vërtetua se i pandehuri S. G., i ka shkaktuar lëndime trupore 

të dëmtuarit E. K. i moshës së mitur 16 vjeq,  I cili ishte së bashku me F. dhe D.in të cilët i 

kishin lëshuar lopt, dhe posa kan arritur tek ara e F.t e vrejtën se lopt e Samiut kishin hy në 

grurin e tij dhe, pasi .......... i ka thënë se pse i ke lshu lot në grurë, ai e ka marrë një shkop dhe e 

ka goditur në pjesë të ndryshme të trupit, kjo është vërtetuar edhe nga deklaratat e dëshmitarve 

Fatlind dhe ..........,. Këtyre deklaratave gjykata ua fali besimin pasi qe u vërtetuan se deklaratat 

ishin pothuajse të njëjta, këto deklarat ishin objective, kjo është vërteuar edhe nga akt-

ekspertiza mjeko ligjore. 

 

B) Analiza dhe vlerësimi i  provës personale, të cilës gjykata  nuk ju ka falur besimin: 

Gjykata pasi vlerësoi mbrojtjën e të pandehurit, dhe erdh në përfundim se i njëjti, nuk e 

pranon se e ka  kryer veprën penale. Mirëpo ai e pranon se ka pasë probleme me të dëmtuarin 

dhe familjen e tij, e pranon se e ka sulmuar atë, e pranon se e ka ndaluar Uka, Pyetja shtrohet 

se për qfar arësye e ka ndal Uka nëse nuk e ka goditur të dëmtuarin! Ai tha se nuk e ka goditur, 

mirëpo nga ekspertiza mjeko ligjore shifet fare mirë se lëndimet janë shkaktuar me shkopin e të 

akuzuarit.Gjykata vlerësoi nenin 185 par. 3 ka përcaktuar si rrethanë cilësuese kur i dëmtuari 

është viktimë e ndjeshme, gjersa në nenin 113 par. 39 të KPRK-së, si viktimë e ndjeshme , pasi 

viktimë është personi i cili nuk i ka mbushur 18 vjet.   Gjykata deponimit të mbrojtjes së të 

pandehurit nuk ia falë besimin se i njëjti ka për qëllim ti ik  përgjegjësisë penale dhe është në 

kundërshtim me provat personale dhe material. 
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c) Vlerësimi juridik i çështjes 

 

Me të gjitha provat personale dhe materiale të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, të 

analizuara dhe të vlerësuara nga gjykata si: dëshmia e të dëmtuarit E. K., dëshmia e dëshmitarit 

F. dhe D. J., mbrojtja e të pandehurit e dhënë në shqyrtimin gjyqësor, e të cilat prova gjykata i 

ka vlerësuar një nga një dhe në lidhmëri njëra me tjetrën, dhe në bazë të vlerësimit të tillë ka 

nxjerrë përfundim se në tërësi është vërtetuar, se i pandehuri S. G. ka kryer veprën penale, 

Lëndim i leht trupor nga neni 185 . 3 nënpar.3.1,të KPRK-së, se i pandehuri ka qene i 

vetëdijshëm për veprimet e  tij, të bëra ndaj të dëmtuarit, si dhe në këto veprime është 

manifestuar dashja si element i fajësisë, me qellim të lëndimit, të të dëmtuarit E. K., Gjykata 

konsideron se në rastin konkret jan përmbushur te gjitha elementet e veprës penaletë 

lartëcekur: kundërligjshmëria, dashja si formë e fasjsisë, si dhe vetëdija, andaj përfundon se në 

veprimet e të të pandehurit qëndrojnë të gjitha elementet inkriminuese të kësaj vepre penale të 

cilat sajojnë figurën e veprës penale. 

 

Duke ju referuar dispozitave ligjore të nenit 262 par.1 të KPPRK-së në të cilat përcaktohet: 

“gjykata nuk e shpallë të akuzuarin fajtor duke u mbështetur vetëm në një dëshmi ose duke i 

dhënë rëndësi vendimtare një dëshmie, apo një prove tjetër e cila nuk mund të  kundërshtohet 

nga i pandehuri ose mbrojtësi përmes marrjes në pyetje gjatë ndonjë faze të procedurës 

penale.’’ Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjatë individualizimit të tij 

gjykata për të pandehurin S. G., ka vlerësuar si rrethanë lehtësuese, sjelljen e tij në gjykatë 

gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor, faktin se i njëjti për herë të parë ka ra në kundërshtim me 

ligjin. 

 Ndërsa si rrethanë rënduese gjykata ka vlerësuar dashjen si formë e  fajsisë, si dhe se i njëjti ka 

kryer vepër penale ndaj viktimës së ndjeshme i cili ka qenë i mitur. 

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  të KPRK-se. 

Kështu si rrethana lehtësuese për të pandehurin gjykata nuk gjeti, përpos  se i pandehuri ka 

treguar sjellje korrekte gjate shqyrtimit gjyqësor. 

Rrethanë rënduese Gjykata gjeti shkallen e rrezikshmërisë që paraqet kjo vepër penale dhe 

dënueshmërin e saj, si dhe veprën penale të kryer ndaj viktimës së ndjeshme i cili ishte i mitur-

16 vj. ku për ketë vepër penale parashihet dënim me burgim  6 muaj deri në 3 (tri) vjet. 

Gjatë vlerësimit të provave të prezantuara në shqyrtim gjyqësor qe kanë të bëjnë me 

përgjegjësinë  penale të të akuzuarit, gjykata nuk ka gjetur asnjë bazë për përjashtimin apo 

zvogëlimin e përgjegjësisë së tij, andaj të njëjtini ka shpallë fajtor për veprën penale të  

mashtrimit 

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

shkallën e përgjegjësisë penale të tij dhe me intensitetin e rrezikimit të të pandehurit. Gjykata 

gjithashtu është e bindur se vendimi mbi dënim do të shërbej për arritjen e qëllimit të dënimit 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. 

. 

Vendimi për realizimin e kërkesës pasurore juridike u mbështet  në dispozitat ligjore të nenit 

463 par.2 të KPPRK-së, duke e udhëzuar palën e dëmtuar që të njëjtën ta realizoj në kontest të 

rregullt civil. 
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Konform dispozitave ligjore të nenit 453 par.1 të KPPRK-së, obligohet i pandehuri, që ti 

kompensoj shpenzimet e procedurës penale dhe shpenzimet për kompenzimin e viktimave të 

Krimit konform ligjit nr. 05/L-036 

 

Andaj nga arsyet e theksuara me lartë, dhe konform dispozitave ligjore te nenit 25 par.2, 26 

par.2,  297 par .1,  364,  dhe 370 të KPPRK-së, u vendos si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË – DEGA NË KLINË 

P.nr.259/19 të datës: 30.10.2020 

 

Sekretarja Juridike                                                                                               Gj y q t a r j a 

    Shere Desku                                                                                                        Sabrije Rraci                                                                                               

 

KËSHILLË JURIDIKE:    

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa 

në afatin prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së të njëjtit, 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmes kësaj gjykate. 

 


