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Numri i lëndës: 2020:186705 

Datë: 12.04.2021 

Numri i dokumentit:     01679874 

P.nr.372/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – DEGA ISTOG – DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM-PENAL, sipas Gjyqtarit të vetëm gjykues Arben Mustafaj, me 

pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Shkurte Nekaj-Januzaj, në lëndën penale kundër 

të pandehurve   Sh. dhe M. M.  qe te dy nga fsh. .........K. Ist......og, të akuzuar ne bashkëkryerje 

për vepër penale “Lëndimi i lehte trupor” nga neni 185 par.1 nen par 1.4 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së, duke vendosur sipas akuzës së Prokurorisë Themelore ne Pejë–Departamenti i 

Përgjithshëm, me PP/II.nr.2139/2020 të datës 28.12.2020, në seancën publike të shqyrtimit 

gjyqësor të mbajtur me 22.03.2021, në praninë e Prokurorit të Shtetit Lumturije Vuqetaj, të 

pandehurve Sh. dhe M. M. ,  të dëmtuarit G. M. me përfaqësuesen e tij te autorizuar av. Q. M.-

M., nga Peja, Gjykata të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli ndërsa me dt. 12.04.2021 e 

përpiloj  këtë: 

A K T GJ Y K I M 
 

1.I pandehuri Sh. M.,  i lindur me .............. ne fsh. .........ku dhe banon rr. “ ........... “ K. .........., 

i biri i Xh. dhe nenës Rukë e gjinisë H.,  i martuar, babai i shtatë fëmijëve, ka të kryer shkollën 

fillore, bujk,  i gjendjes se mesme  ekonomike, i identifikuar ne bazë të letërnjoftimit me 

nr................., Shqiptar, Shtetas i Republikës se Kosovës,  gjendet në liri. 

 

2.I pandehuri M. M. ,  i lindur me .............. ne f.sh. .........ku dhe banon rr. “ .............. “ K. 

Istogut, i biri i Xh. dhe nenës R. e gjinisë H.,  i martuar, babai i tre fëmijëve, ka të kryer 

shkollën e mesme, pensioner, i gjendjes se mesme ekonomike, i identifikuar ne bazë të 

letërnjoftimit me nr................., Shqiptar, Shtetas i Republikës se Kosovës,  gjendet në liri. 

 

JANË FAJTOR  

Për shkak se: 

 

Te pandehurit Shefqet dhe M. M. ,  

Me dt. 18.11.2020, në ora 12:30 në fshatin .........të K ......., pikërisht në vendin e quajtur “Te dy 

deshi”, me dashje e në bashkëkryerje i shkaktojnë dëmtime të lehta trupore të dëmtuarit G. M., 

në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje të mëhershme lidhur me një pronë për të cilën të 

pandehurit pretendojnë se i takon atyre, pasi që takohen me të dëmtuarin G., i drejtohen me 

fjalët “Ku je qorr ilazi se ty jemi duke të  pritur” e më pas e sulmojnë fizikisht duke e goditur 

me shkelma dhe grushte, ku si pasojë e kësaj të njëjtit i shkaktojnë lëndime të lehta trupore me 

pasoja të përkohshme në shëndet me ndrydhje të buta të regjionit të kokës dhe trupit, 
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- me çka ka në bashkëveprim kanë kryer veprën penale të “Lëndimi i lehte trupor” nga 

neni 185 par.1 nen par 1.4lidhur me nenin 31  të KPRK-së. 

 

Gjykata duke vendosur  në kuptim të nenit 7,8,9,10,17,21,38,40,43,46,69,70, si dhe nenit 184 

par. 1 të  KPRK-së, dhe nenit 359, 360, 361, 362, 365, 366 dhe 450 te KPPRK-së, u shqipton: 

 

DËNIM ME GJOBË 

Ashtu që: 

 

1.Të  pandehurit Sh. M., gjykata i përcakton dënimin me gjobë në shumen prej 200  (dyqind ) 

euro, të cilin dënim i pandehuri duhet ta paguaj në afatin prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë se 

këtij aktgjykimi. 

 

2.Të  pandehurit M. M. , gjykata i përcakton dënimin me gjobë në shumen prej 200  (dyqind) 

euro, të cilin dënim i pandehuri duhet ta paguaj në afatin prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë se 

këtij aktgjykimi. 

 

3. Nëse dy të  pandehurit nuk munden apo nuk dëshirojnë ta paguajnë gjobën e lartë shqiptuar 

me kohë të përcaktuar, e njëjta  gjobë tu  zëvendësohet në dënim me më burgim, konform nenit 

43 par.3 të KPRK-së, ku (njëzete)20 euro të gjobës, do tu llogariten në një ditë burgim të 

mbajtur.     

 

4. Dy të pandehurit obligohen që secili veç veç, në emër të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej, 20 (njëzetë) euro, si dhe në emër të taksës për kompensimin e viktimave të 

krimit shumën prej 30 (tridhjetë) euro, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

 

5.Të dëmtuarin G. (M.) M. me banim në ......., rr.”............ nr.56” për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, udhëzohet ne kontest te rregullt civil. 

 

                                                               A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj Gjykatë ka ngritë 

aktakuzën me PP/II.nr.2139/2020 të datës 28.12.2020, ndaj të pandehurve  Sh. M.dhe M. M.  

qe te dy nga fsh. ......... K. ......., duke i akuzuar si bashkëkryerës për vepër penale të “ lëndimi i 

lehte trupor” nga neni 185 par.1 nen par 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK- 

 

 

Gjykata ka mbajtur shqyrtimin fillestar me dt.15.02.2021, në praninë e Prokurorit të Shtetit 

Arben Hoti, të pandehurve  Sh. dhe M. M. , ndërsa   duke vepruar konform nenit 245 par 1 të 

KPPRK-së, nuk i ka ftuar palët tjera në seancën fillestare. Pas leximit te aktakuzës nga 

prokurori i shtetit dy të pandehurit deklaruan se nuk e ndiejnë vetën fajtorë për veprën penale 

me te cilën  akuzohen. Të njëjtit pasi janë njoftuar me të drejtat lidhur me kundërshtimin e 

provave dhe kërkesën për hudhje të aktakuzës ata deklaruan se nuk do të paraqesim një kërkesë 

të tillë. 

 

Gjykata ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor me dt.22.03.2021, ne pranin e Prokurorit te Shtetit 

Lumturije Vuqetaj, te pandehurit Sh. dhe M. M. , te dëmtuarit G. M. me përfaqësuesen te 

autorizuar te tij av. Q. M.-M., si dhe dëshmitarit N. M., ku në fillim të shqyrtimit Gjyqësore, 
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Gjykata u dha mundësin dy të pandehurve qe edhe njëherë te deklarohen për fajësinë apo pa 

fajësinë e tyre. 

 

I pandehuri Sh. M.deklaron se e pranoj fajësinë për vepër penale me te cilën akuzohem por 

arsyeja pse me ka shty te marrë atë veprim  pasi qe me herët na ka prerë pyllin dhe disa here 

me radhë i kam thëne qe mos te pret në pyllin tonë. 
 

Po ashtu edhe i pandehuri M. M.  deklaron se e pranoj fajësinë për vepër penale për të cilën 

akuzohem jam penduar për veprimet e mia por arsye pse i kam marr ato veprime është se disa 

herë me radhe është ai duke na prerë pyllin, për këtë rast edhe e kam njoftuar policinë.  

 

Gjykata mori mendimin e prokurorit te shtetit dhe te dëmtuarit lidhur me pranimin e fajësisë se 

dy te pandehurve. 

 

Prokurori i shtetit deklaroj se pajtohet me pranimin e fajësisë te bere nga ana e dy te 

pandehurve, për veprat penale me te cilat akuzohen, pranimi i fajësisë   është i vullnetshëm pasi 

qe i njëjti ka dhe mbështetjen ne provat qe gjenden ne shkresat e lëndës, dhe i propozoj 

gjykatës qe te aprovoj këtë pranim fajësisë ndaj dy te akuzuarve. 

 

Përfaqësuesja e te dëmtuarës av. Q. M.-M. si dhe i dëmtuari G. M. deklarojnë se pajtohen me 

pranimin e fajësisë te bërë nga ana e dy të akuzuarve.   
 
Pas deklarimit të pandehurve se e pranojnë fajësinë për vepër  penale me të cilat akuzohen dhe 

mendimit te prokurorit të shtetit, të dëmtuarit dhe përfaqesuses se tij të cilët u pajtuan me 

pranimin e fajësisë, Gjykata konstatoj se dy të pandehurit e pranojnë fajësinë në mënyrë 

vullnetare dhe pa asnjë presion, ata janë të vetëdijshëm për pasojat dhe përparësitë e pranimit te 

fajësisë, si dhe te gjitha kërkesat nga neni 248 par. 1 te KPPK-se janë përmbushur. Ashtu që 

gjykata me aktvendim në procesverbal aprovon deklarimin për pranimin e fajësisë nga ana e dy 

te pandehurve. 

 

Duke pas parasysh se gjykata, ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurve në 

shqyrtim gjyqësore, dhe ka vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 253 par.1 pika 

1.1, 1.2 dhe 1.3 të KPPRK-së,   atëherë në këtë çështje penale nuk është zbatuar procedura e 

provave, por gjykata në kuptim të nenit 325 par1të KPPRK-së, ka vazhduar fjalën 

përfundimtarë te palëve: 

 

FJALA PËRFUNDIMTARE 

 
Prokurori i shtetit ne fjalën përfundimtare deklaron: meqenëse te pandehurit e pranuan fajësinë 

në fillim te këtij shqyrtimit gjyqësor u vërtetua gjendja faktike e përshkruar si ne dispozitiv te 

kësaj aktakuze dhe propozoj qe te njëjtit te shpallen fajtor te dënohen sipas ligjit si dhe Gjykata 

ti obligoj në  pagesat e shpenzimeve të procedurës penale. 
 

Përfaqësuesja e autorizuar i të dëmtuarit av. Q. M.-M. deklaron se:  meqenëse te pandehurit e 

kanë pranuar fajësinë sipas aktit akuzues kërkoj nga gjykata qe te njëjtit ti shpallë fajtor dhe ti 

dënoj sipas ligjit si dhe njehe rit do te paraqesim kërkesë pasurore-juridike lidhur me lëndimet 

qe ka pësuar i dëmtuari dhe këtë do ta bëjmë në kontët civil. 
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I dëmtuari G. M. ne fjalën përfundimtare deklaron se i bashkëngjitëm ndjekjes penale ndaj te 

akuzuarve ndërsa kërkesën pasurore juridike do ta realizoj ne kontest civil siç tha edhe avokatja 

ime.  

 

I pandehurit Sh. M.   ne fjalën përfundimtare deklaron: meqenëse e kam pranuar fajësinë për 

këtë vepër penalë kërkoj nga gjykata qe te me shqiptoj një dënim me te lehte dhe te marrë si 

rrethane lehtësuese pranimin e fajësisë, si dhe  është hera e parë qe bije ndesh me ligjin.  

 

I pandehurit M. M. , ne fjalën përfundimtare deklaroj : meqenëse e kam pranuar fajësinë për 

këtë vepër penalë kërkoj nga gjykata qe te me shqiptoj një dënim me te lehte dhe te marrë si 

rrethanë lehtësuese pranimin e fajësisë, si dhe faktin se është hera e parë qe bije ndesh me ligjin  

Me faktet e ofruara në shkresat e lëndës,  si dhe me pranimin e fajësisë nga ana e dy të 

pandehurit është vërtetuar gjendja faktike se të  pandehurit Sh. dhe M. M. , me dt. 18.11.2020, 

në ora 12:30 në fshatin .........të Komunës së ......., pikërisht në vendin e quajtur “.........”, me 

dashje e në bashkëkryerje i shkaktojnë dëmtime të lehta trupore të dëmtuarit G. M., në atë 

mënyrë që pas një mosmarrëveshje të mëhershme lidhur me një pronë për të cilën të pandehurit 

pretendojnë se i takon atyre, pasi që takohen me të dëmtuarin G., i drejtohen me fjalët “Ku je 

qorr Lazi se ty jemi duke të të pritur” e më pas e sulmojnë fizikisht duke e goditur me shkelma 

dhe grushte, ku si pasojë e kësaj të njëjtit i shkaktojnë lëndime të lehta trupore me pasoja të 

përkohshme në shëndet me ndrydhje të buta të regjionit të kokës dhe trupit, 

 

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

rrjedh se në veprimet e dy të pandehurve  qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale të  

“lëndimi i lehte trupor” nga neni 185 par.1 nen par 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Sa i përket fajësisë gjykata ka gjetur se  të pandehurit e kanë kryer vepër penale me dashje, pasi 

që ata kanë qenë  të vetëdijshëm për veprën e kryera dhe e kanë dëshiruar  atë. 

  

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

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

penale qe u vihen në barrë.  

  

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

lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së. 

 

Kështu si rrethana lehtësuese për të pandehurin, Sh. M.,  gjykata ka vlerësuar faktin se i njëjti 

ka pasur sjellje korrekte në gjykatë, e për me tepër e ka pranuar fajësinë për veprat penale me 

të cilat akuzohet, duke shprehë pendim dhe keqardhje, ndërsa si rrethanë rendues gjykata ka 

gjetur pasojën e shkaktuar të dëmtuarit G. M. të cilit i janë shkaktuar lëndime të lehta trupore 

sipas akt ekspertimit mjeko ligjor të punuar për ketë rast. 

 

Si rrethe lehtësuese ndaj të pandehurit M. M. , gjykata ka vlerësuar faktin se i njëjti ka pasur 

sjellje korrekte në gjykatë,  e për me tepër e ka pranuar fajësinë për veprat penale me të cilën 

është akuzuar, duke shprehë pendim dhe keqardhje  është  në moshë të shtyre dhe hera e parë 

qe bije ndesh me ligjin, të gjitha këto gjykate i ka vlerësuar si rrethana lehtësuese, ndërsa 

rrethana rënduese Gjykata  nuk gjetur pasojën e shkaktuar të dëmtuarit G. M. të cilit i janë 

shkaktuar lëndime të lehta trupore sipas akt ekspertimit mjeko ligjor të punuar për ketë rast. 
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Gjykata ka ardhur në përfundim se dënimi i shqiptuar ndaj dy të pandehurve është në përputhje 

me shkallën e përgjegjësisë penale të tij 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 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 në përputhje me nenin 38 të KPRK-së. 

 

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, konform nenit 39 par. 3 nënpar. 

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

 

Vendimi mbi  udhëzimin e të dëmtuarës  në  kontest civil është marrë  konform  nenit  463  par. 

l. dhe  2 të  KPPRK-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 PËRGJITHSHËM 

P.nr.372/20 më datë 22.03.2021. 

 

 

Bashkëpunëtore profesionale                     Gjyqtari Gjykues 

___________________                     _________________ 

Shkurte Nekaj-Januzaj            Arben Mustafaj 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejte të parashtrojnë  

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

Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj Gjykate. 

 


