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Numri i lëndës: 2018:009725 

Datë: 10.06.2021 

Numri i dokumentit:     01873553 

P. nr. 219/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË D.P, gjyqtari Sejdi Blakaj  me sekretaren juridike Gjyljeta Çorkadiu 

, në lëndën penale kundër të pandehurit A. S. për shkak të veprës penale:  lëndim i  rëndë  trupor nga neni 

189 par 5 lidhur me par 1 nën par 1.3 lidhur me nenin 31 të KPRK-së , sipas aktakuzës  dhe aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, PP.nr.1989/17 të dt. 26.3.2018 , pas 

përfundimit të shqyrtimit fillestar , publik dhe me gojë, të mbajtur në pranin  e të pandehurit  A. S. , 

përfaqësuesit të autorizuar të të dëmtuarit av. E. M.,   dhe të prokurores së shtetit  Lumturije Hoxha   me 

dt.10.6.2021 ka marrë dhe botërisht ka shpallë këtë :  

 

A K T GJ Y K I M   

 

I pandehuri A. S. i lindur me dt. ............. në fsh. ........... Komuna e ..........,  tani me vendbanim në 

...... rruga ..................... nr. 6,  i njohur me dokument identifikues numër ............,   i biri i  I. dhe R. 

e gjinisë Z.  ka të kryer shkollën mesme, me profesion zdrukthëtar , i martuar baba i 4 fëmijëve,  

gjendjes së  dobët  ekonomike, i pa  dënuar nga ana e gjykatës, Shqiptar Shtetas i Republikës së 

Kosovës ,  ju ka shqiptuar masa e paraqitjes në polici  dhe ka zgjatur kjo masë prej dt. 21.9.2017 

deri me dt. 05.10.2017  kurse në arrest shtëpiak ka qëndruar prej dt. 05.10.2017 e gjerë me dt. 

21.10.2017,  gjendet në liri. 

 

ËSHTË FAJTOR : 

 

 Sepse :  

 

Me datë 16.8.2017, rreth orës 20:00  në rrugën ..............në Qendrën Tregtare  ......... , pikërisht  në lokalin  

“..............” , me dashje   , në bashkëvepro  dhe me  mjet të  fortë , i ka shkaktuar  lëndime   të rënda  

trupore të dëmtuarit  A. K., në atë mënyrë që  pas  një mosmarrëveshje  që kanë  pasur  ndërmjet  vete të  

pandehurit  A. dhe M. S. me të dëmtuarin  dhe përderisa  ishin duke  qëndruar në vendin e lartcekur  me 

të njëjtin , ku edhe fillojnë të fjalosen , i pandehuri  A.  me një  shufër  të hekurt nga prapa  e godet  të 

dëmtuarin  në kokë ,e pastaj  edhe i pandehuri  M.  me mjet të fortë  e godet të dëmtuarin  nga prapa  në 

kokë , me ç’ rast  të dëmtuarit i  shkaktojnë   lëndime të rënda trupore. 

 

 -me çka  në bashkëveprim  ka kryer vepër penale :  lëndim i  rëndë  trupor nga neni 189 par 5 

lidhur me par 1 nën par 1.3 lidhur me nenin 31 të KPRK-së . 

 

Andaj gjykata duke u bazuar në nenin 41,42,43,45,46,47 të KPRK-së  dhe nenit 189 par 5  lidhur 

me par 1 nën par 1.3 e lidhur me nenin 31 të  KPRK-së, të pandehurin,  
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E GJYKON  

 

Me dënim burgu në  kohëzgjatje prej 6 muajsh , e të cilin dënim  i pandehuri   do ta vuaj  pasi që aktgjykimi 

të merr formën e prerë . 

 

Në dënimin e shqiptuar i llogaritet edhe koha e kaluar në  arrest shtëpiak  prej dt. 05.10.2017 e gjerë me 

dt. 21.10.2017. 

 

Dënimi i mbetur  prej  5 muaj e 14 ditë  burg- me pëlqimin e të pandehurit i zëvendësohet  të njëjtit me 

dënim me gjobë në shumë prej  1.000 € euro,  të cilën gjobë  i pandehuri  është i obliguar  që ta paguaj   

brenda  afatit prej 3 muajsh pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë. 

 

Obligohet i pandehuri që: në emër të paushallit gjyqësorë  të paguaj shumën prej 15 euro , në emër të 

shpenzimeve të procedurës penale shumën  prej  30 euro, kurse ne emër te taksës për mbrojtjen e 

viktimave të krimit shumën prej 30 euro  -e të gjitha këto 15 ditë pasi që aktgjykimi të merr formën e 

prerë. 

 

I dëmtuari  për realizimin e  kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt  civil. 

 

A r s y e t i m  

 

Prokuroria Themelore në Pejë me dt.26.3.2018 kundër të pandehurve A. S. , A. S., M. S. dhe M. S. ngritë  

aktakuzë dhe PP.II.nr. 1989/17, për shkak të veprës penale  të kryer në bashkëveprim lëndim i rëndë 

trupor nga neni 189 par 5 lidhur me par 1 nën par 1.3 lidhur me nenin 31 të KPRK-së  dhe  veprës penale 

të kryer në bashkëveprim pjesëmarrje në rrahje  nga neni 190 par 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, duke 

i propozuar gjykatës që pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësorë të pandehurit ti shpallë fajtorë , ti dënoj 

sipas ligjit dhe ti obligoj  në pagimin e shpenzimeve procedurale . 

 

 Gjykata  disa herë e ka  caktuar këtë lëndë  por  asnjëherë  nuk është arritur  që  të krijohen kushtet për 

mbajtjen e seancës, ngase  tre të pandehurit A. S. M. S. dhe M. S. kanë qenë t pakapshëm – ndërkohë që 

i pandehuri A. S. rregullisht është  paraqitur në  gjykatë dhe ka kërkuar që  shqyrtimi gjyqësorë të mbahet  

për te ngase  ka arsye  dhe nevojë  që sa më shpejtë  të përfundoj kjo çështje – për çka  gjyqtari  kundër 

të pandehurve A. S. M. S. dhe M. S.  ka lëshuar letër rreshtim dhe e ka veçuar procedurën penale .  

 

Në shqyrtimin  fillestar të dt. 10.6.2021 i pandehuri  A. serish ka propozuar që  shqyrtimit të mbahet edhe 

pa prezencën e të pandehurve të tjerë, mirëpo këtë propozim e kanë refuzuar përkatësisht e kanë 

kundërshtuar  i autorizuar  i të  dëmtuarit  av. E. M. dhe  prokurori i  shtetit me arsyetimin se  vepra penale 

lëndim i rëndë trupor është kryer në bashkëveprim. Gjyqtari megjithatë e ka aprovuar  propozimin e  të 

pandehurit A.  dhe  shqyrtimin fillestar e ka mbajtur për të pandehurin  A. dhe këtë  e ka bërë  për shumë 

arsye :  

  

E para për arsye se tre të pandehurit të  tjerë  nuk ka pasur gjasa  që të sillen në gjykatë  për çka  kundër 

tyre  edhe është lëshuar letër rreshtimi ,  

 

 E  dyta për arsye se i pandehuri  ka pasur të drejtë  dhe arsye  që të kërkoj   që shqyrtimi të  mbahet  për 

te edhe pa prezencën e të pandehurve të tjerë,  

 

 Dhe  e treta  gjyqtari mendon se për  hire të ekonomizimit të procedurës  shqyrtimi fillestar është dashur 

të mbahet  në mënyrë të  të mos  humbet  koha dhe të krijohen shpenzime të  panevojshme të të gjitha 

llojeve . 

 

Në shqyrtimin fillestarë të mbajtur me dt. 10.6.2021  i pandehuri    A. S.    – pasi që paraprakisht i është 

lexuar aktakuza  , është njoftuar me të drejtat dhe detyrimet procedurale  dhe pasojat  e pranimit 

përkatësisht të mos pranimit të fajësisë- e ka pranuar fajësinë dhe ka manifestuar keqardhje për atë që i 

ka ndodhur. Këtë pranim fajësie gjyqtari – pasi që paraprakisht e ka marrë pëlqimin e prokurorit  të  shtetit  
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por jo edhe  të përfaqësuesit të autorizuar të të dëmtuarit ,   i bindur se pranim fajësinë i pandehuri e ka 

bërë ashtu  siç e parasheh ligji – vullnetarisht dhe pa u ndikuar nga askush dhe në asnjë mënyrë -e ka 

pranuar .  

 

Meqenëse i pandehuri e pranoj fajësinë gjyqtari kaloj në marrjen e vendimit  lidhur me llojin dhe lartësinë 

e masës ndëshkuese , me ç rast i pati parasysh të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese. Rrethanë 

renduese në rastin konkret gjyqtari nuk ka gjetur , kurse nga ato lehtësuese ka çmuar : pranimin e  sinqertë 

të fajësisë, e që është  rrethanë veçanërisht lehtësuese, pendimin e thellë  për këtë gjë, qëndrimin korrekt 

në gjykatë,  padënueshmërinë e mëparshme ,  faktin se i pandehuri është mbajtës i vetëm i familjes së tij 

5 anëtarësh, e në veçanti faktin se : i pandehuri  disa herë  gjatë  shqyrtimit fillestar  ka thënë : më vjen 

shumë keq për këtë  punë , ndihem shumë i turpëruar,  i kërkoj  falje të dëmtuarit  dhe të gjithëve që janë 

prezentë në gjykatë,  jam në gjendje që ti  përgjigjem të dëmtuarit në çdo mënyrë  që të kërkoj ai , dhe 

pranoj  çfarëdo ndëshkimi  që më ipet nga gjykata- dhe mbi të gjitha  i pandehuri A. ka thënë se shumë 

herë  i ka dërguar njerëz  të  dëmtuarit për ti  kërkuar falje por se akoma  nuk ka marrë përgjigje definitive 

dhe se  është  mbajtës i vetëm i familjes dhe  është në gjendje jo të mirë  ekonomike ( jo vetëm për shkak 

të pandemisë ),  dhe nga gjithë sa u tha  më lartë  gjyqtari mendon se edhe me një vendim si në dispozitivin 

e aktgjykimit ndaj të pandehurit pa fije dyshimi do të arrihet qëllimi i ndëshkimit i paraparë me neni 41 

të KPK-së . 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor  është marrë konform nenit 450  

të KPPRK-së.  

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit  në kontestin e rregullt civil është marrë konform nenit 463 të 

KPPRK-së . 

 

Vendimi  për obligimin e të pandehurit  që të paguaj taksat për programin e kompensimit të viktimave të 

krimit është marrë konform Ligjit nr. 05/L-036. 

 

 Vendimi mbi llogaritjen e arrestit shtëpiak në dënimin e shqiptuar  është marrë konform nenit 83 par 1 

të KPRK-së.  

 

 Nga sa u tha më lartë konform nenit 365 të KPPRK-së u vendos si më lartë.  

 

 Nga Gjykata Themelore në Pejë D.P.  datë. 10.6.2021. 

 

Sekretarja juridike                          Gjyqtari  

Gjyljeta Çorkadiu         Sejdi Blakaj  

 

KËSHILLA JURIDIKE  

Kundër këtij aktgjykimi lejohet  

Ankesa në afat prej 15 ditësh nga  

Dita e marrjes , Gjykatës të Apelit në Prishtinë  

E përmes kësaj Gjykate . 

 

 

 

 

 

 


