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Numri i dokumentit:     01305091 

 

 

  

P.nr.773/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm 

gjykues Ahmet Rexhaj, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Besa Dervishaj, në 

çështjen penale ndaj të akuzuarve A. K.nga fshati ........, Komuna Pejë për vepër penale 

lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.2 lidhur me par.1 nën par. 1.4 të KPRK-së dhe i 

akuzuari A. K.nga fshati ........, Komuna ..... për vepër penale lëndim i lehtë trupor nga neni 

185 par.1 nën par. 1.4 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Pejë, Departamenti për krime të përgjithshme, PP/II.nr.1352/2020 të datës 

29.10.2020, pas mbajtjes së seancës dëgjimore mbi marrëveshjen për pranimin e fajësisë me 

datë 18.11.2020, në prezencë të Prokurores së shtetit Lumturije Vuçetaj, të akuzuarit A. 

K.dhe mbrojtësi i tij, av.Drita Sopi me autorizim dhe të akuzuarit A. K.dhe mbrojtësi i tij, 

av. Shaban Gashi sipas detyrës zyrtare, e në mungesë të palës së dëmtuar G. M.të njëjtën 

ditë mori dhe shpalli këtë:  

 

A K T GJ Y K I M  

 

1. I akuzuari A. K.    i lindur me dt.    ...............    në    .....   ,   ku   dhe  tani   banon ne  

fsh ........ Komuna ....  ,  i biri i    Xh.    dhe nënës  Sh.     e gjinisë    G.  , ka të kryer   

fakultetin e kriminalistikes  ,  i   pa martuar   , me prof.    Student , i gjendjes së    

mesme    ekonomike,  me numër personal  ................, shqiptar   shtetas i Republikës 

së  Kosovës, gjendet në liri,  

 

2. I akuzuari A.  K.     i lindur me dt.    ................  në    ....    ,   ku   dhe  tani   banon ne  

fsh ........ Komuna .....  ,  i biri i     R.     dhe nënës   Xh.      e gjinisë     Q.   , ka të 

kryer  shkollën e mesme  ,  i   pa martuar   , me prof.    Student , i gjendjes së    

mesme    ekonomike,  me numër personal   ...............,  shqiptar   shtetas i 

Republikës së  Kosovës, gjendet në liri,  
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JANË FAJTOR 

 

Për shkak se: 

 

I akuzuari A. K., 

 

Me datë 03.06.2020, rreth orës 14:00, në restaurant “........” në fshatin ............, Komuna 

.........., me dashje e me mjet të rrezikshëm i shkakton lëndime të lehta trupore të dëmtuarit 

G. M., në atë mënyrë që, përderisa i dëmtuari ishte duke punuar në restorantin e lartcekur, 

aty shkojnë dy të pandehurit, ku i pandehuri A. posa i afrohet të dëmtuarit të njëjtin e 

godet në kokë me shufër metalike, e si pasoj e goditjes të dëmtuarit i shkakton lëndime të 

lehta trupore, me pasoja të përkohshme në shëndet, 

 

-Me çka ka kryer vepër penale “Lëndim i lehtë trupor”, nga neni 185 par.2 lidhur me par.1 

nën par. 1.4 të KPRK-së. 

 

I akuzuari A. K., 

 

Me datë 03.06.2020, rreth orës 14:00, në , në restaurant “..........” në fshatin .........., Komuna 

....., me dashje i shkakton lëndime të lehta trupore të dëmtuarit G. M., në atë mënyrë që, 

përderisa i pandehuri A. godet të dëmtuarin me shufër metalike, i pandehuri A. e godet të 

dëmtuarin me grushta në pjesë të ndryshme të trupit, e si pasoj e goditjes të dëmtuarit i 

shkakton lëndime të lehta trupore, me pasoja të përkohshme në shëndet , 

 

-Me çka ka kryer vepër penale “Lëndim i lehtë trupor”, nga neni 185 par.1 nën par. 1.4 të   

KPRK-së. 

  

Andaj gjykata duke u bazuar në nenin 7, 38, 40, 42,43,44, 69 të KPRK-së, nenit 185 par.1 

dhe 2 nën par. 1.4 të KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPK-së, të akuzuarve A. K.dhe A. K. i: 

 

GJ Y K O N  

 

Ashtu që të akuzuarin A. K.i shqipton dënim me burgim në kohëzgjatje prej katër (4) 

muajve. 

 

I njëjti dënim me pëlqimin e të akuzuarit i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë prej 

700€ (shtatëqind euro), të cilin dënim është i obliguar që ta paguaj në afat prej 90 

(nëntëdhjetë) ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
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Nëse i akuzuari i lartcekur dënimin nuk e paguan në afat të caktuar, atëherë dënimi me 

gjobë gjykata do ta zëvendësoi me dënim burgu, duke llogaritur një ditë burgim për çdo 20 

euro të gjobës. 

 

Obligohet i akuzuari A. K.që në emër të shpenzimeve të procedurës penale ti paguaj 

Gjykatës shumën prej 20€, paushall gjyqësor shumën prej 20€,  si dhe në emër të taksës për 

kompensimin e viktimave të krimit në shumë prej 30€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, 

pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Ashtu që të akuzuarin A. K.i shqipton dënim me burgim në kohëzgjatje prej dy (2) muajve. 

 

I njëjti dënim me pëlqimin e të akuzuarit i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë prej 

300€ (treqind euro), të cilin dënim është i obliguar që ta paguaj në afat prej 90 

(nëntëdhjetë) ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse i akuzuari i lartcekur dënimin nuk e paguan në afat të caktuar, atëherë dënimi me 

gjobë gjykata do ta zëvendësoi me dënim burgu, duke llogaritur një ditë burgim për çdo 20 

euro të gjobës. 

 

Obligohet i akuzuari A. K.që në emër të paushallit gjyqësor Gjykatës ti paguaj shumën prej 

20€,  si dhe në emër të taksës për kompensimin e viktimave të krimit në shumë prej 30€, të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Pala e dëmtuar G. M.për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të 

rregullt civil 

 

A r s y e t i m  

 

Prokuroria Themelore në Pejë-Departamenti për krime të përgjithshme ka ngrit aktakuzë 

PP/II.nr.1352/2020 të datës 29.10.2020, ndaj të akuzuarve A. K.nga fshati ........, Komuna 

......... për vepër penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.2 lidhur me par.1 nën par. 

1.4 të KPRK-së dhe i akuzuari A. K.nga fshati ........, Komuna ...... për vepër penale lëndim i 

lehtë trupor nga neni 185 par.1 nën par. 1.4 të KPRK-së. 

 

Me aktin PP/II.nr.1352/2020 të datës 29.10.2020, Prokurorja e shtetit – Arlinda Nallbani 

Gacaferri,  e ka njoftua gjykatën se me datë 29.10.2020, me të akuzuarin A. K.dhe 

mbrojtësin e  tij av. Drita Sopi dhe me të akuzuarin A. K.dhe mbrojtësin e tij av.Shaban 

Gashi kanë  lidhë marrëveshje për pranimin e fajësisë. I akuzuari A. K.e ka pranua fajësinë 

për vepër penale “Lëndim i lehtë trupor”, nga neni 185 par.2 lidhur me par.1 nën par. 1.4 të 

KPRK-së, dhe ati ti shqiptohet dënim brenda këtyre kufijve, dënim me burg efektiv në 

kohëzgjatje deri në gjashtë muaj (i cili dënim me pëlqimin e të akuzuarit ti zëvendësohet në 

dënim me të holla), I akuzuari A. K.e ka pranua fajësinë për vepër penale “Lëndim i lehtë 

trupor”, nga neni 185 par.1 nën par. 1.4 të KPRK-së, dhe ati ti shqiptohet dënim brenda 
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këtyre kufijve, dënim me burg efektiv në kohëzgjatje deri në gjashtë muaj (i cili dënim me 

pëlqimin e të akuzuarit ti zëvendësohet në dënim me të holla).  

 

Gjykata sipas propozimit, e ka caktua seancën për  shqyrtimin e marrëveshjes mbi pranimin 

e fajësisë. Prokurorja e shtetit, në seancën e mbajtur me datë 18.11.2020 ka deklaruar se 

kanë negociua me të akuzuarit  dhe mbrojtësin e tyre pas pëlqimit paraprakë të 

kryeprokurorit i cili është njoftua lidhur me ketë marrëveshje dhe ka autorizua për 

negocim ashtu që përpos marrëveshjes kemi  përpiluar edhe deklaratën e të akuzuarve 

lidhur me marrëveshjen dhe se aktakuza është në pajtim me ketë marrëveshje, andaj i 

propozojmë gjykatës që të njëjtën ta aprovoi. Nga se aktakuza është e mbështetur në faktet 

dhe provave të siguruara në këtë çështje penale. 

 

I akuzuari A. K.ka deklaruar se nga mbrojtësi i tij dhe prokurori jam njoftua për pasojat e 

pranimit të fajësisë të cilën e kam pranuar dhe është pajtuar me pasojat e saj. Gjithashtu 

theksoi se pranimi është me vetëdije të plotë dhe pa ndonjë ndikim nga askush. 

 

I akuzuari A. K.ka deklaruar se nga mbrojtësi i tij dhe prokurori jam njoftua për pasojat e 

pranimit të fajësisë të cilën e kam pranuar dhe është pajtuar me pasojat e saj. Gjithashtu 

theksoi se pranimi është me vetëdije të plotë dhe pa ndonjë ndikim nga askush. 

 

Të akuzuarit A. K.A. K.kanë deklaruar se marrëveshjen e kanë pranuar dhe nënshkruar dhe 

se nënshkrimi që gjendet në  te  është i tyre, dhe e pranojmë ashtu sikurse edhe ne 

deklaratën për pranimin e fajësisë që i është bashkangjitur kësaj marrëveshje.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit A. K.av.Drita Sopi nga Prishtina ka deklaruar se  se lidhur me ketë 

çështje është konsultua me të mbrojturin e saj dhe prokurorin. İ kam shqyrtuar të gjitha 

pasojat si dhe bëni fitet që rrjedhin nga pranimi i fajësisë në rastin konkret dhe se aktin e 

pranimit të fajësisë e kam paralajmërua që në seancën e deklarimit të të mbrojturit tim para 

policisë gjyqësore dhe në tërësi kam vërtetuar se veprimet janë adekuate me atë çka është 

precizuar 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit A. K. av.Shaban Gashi nga Peja ka deklaruar se  lidhur me ketë 

çështje është konsultua me të mbrojturin e tij dhe prokurorin. İ ka shqyrtuar të gjitha 

pasojat si dhe bëni fitet që rrjedhin nga pranimi i fajësisë në rastin konkret dhe se aktin e 

pranimit të fajësisë e kam paralajmërua që në seancën e deklarimit të të mbrojturit tim para 

policisë gjyqësore dhe në tërësi kam vërtetuar se veprimet janë adekuate me atë çka është 

precizuar.  

 

Gjykata pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, gjene se Prokurori i Shtetit, pas negocimit me 

të akuzuarit dhe mbrojtësit e tyre, kanë lidhë marrëveshjen për pranimin e fajësisë,                      

PP/II.nr.1352/2020 të datës 29.10.2020 me të cilën të akuzuarit e kanë pranuar fajësinë për 

veprat penale për të cilat akuzohen, dhe ti shqiptohet dënim me burg efektiv në 

kohëzgjatje deri në gjashtë muaj (i cili dënim me pëlqimin e të akuzuarit ti zëvendësohet në 

dënim me të holla).  
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Nga këto fakte, Gjykata gjenë se negocimi, arritja dhe nënshkrimi i marrëveshjes për 

pranimin e fajësisë,  është bërë konform nenit 233 të KPPK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor është i bazuar në nenin 450 të KPPK-së, dhe 

është vendos në lartësi si në dispozitiv me bindje se të akuzuarit i kanë kushtet për 

përmbarim. 

 

Konform nenit 39 par.1,2,3 nën par. 3.1 të Ligjit për kompensim të viktimave të krimit i 

obligoi të akuzuarit veç e veç që ti paguajnë shpenzimet e viktimave të krimit. 

 

Konform nenit 463 par.1 dhe 2 të KPP të Kosovës, pala e dëmtuara G. M.për kërkesën e tij 

pasurore juridike udhëzohen në kontest civil. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 365, lidhur me nenin 370 të KPPK-

së, dhe neneve 233, 247, 248 të KPPK-së është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga sa u tha më lartë është vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i përgjithshëm P.nr.773/20. 

 

Bashkëpunëtores profesionale                                                         Gjyqtari i vetëm gjykues   

Besa Dervishaj                 Ahmet Rexhaj 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa 

në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes, Gjykatës  

së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet të kësaj gjykate. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


