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Numri i lëndës: 2018:045537 

Datë: 26.02.2020 

Numri i dokumentit:     00857569 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

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

gjykues, Murat Hulaj, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Ylberza Gllogjani, në  çështjen 

penale,  kundër  të  akuzuarve:   1)R R, 2)V R dhe  3)SH R, qe të gjithë nga fsh.T, K-S, të 

akuzuar për vepër penale të bashkryerjes “Lëndimi i lehtë trupor”, parashikuar  nga   neni  188 

par. 1, pika 1.4, e lidhur me nenin 31, të  KPRK- së,   duke  vendosur  sipas  aktakuzës, 

PP/II.Nr.1222/18 të dt.17.08.2018 së Prokurorisë Themelore Pejë- Departamenti për Krime të 

Përgjithshme, pas  mbajtjes  së shqyrtimit  fillestar  me datë 21.01.2020, në prezencë të 

Prokurores së shtetit Sadije   Muriqi,   të  akuzuarve,  R R, V R dhe  SH R- ky i fundit me 

mbrojtësin av. Binak Cena,  e në mungesë të  palës së  dëmtuar,  me dt. 22.01.2020, mori dhe 

publikisht shpalli, ndërsa me dt.14.02.2020, përpiloj këtë:    

 

 

  

A K T GJ Y K I M 

 

 

Të akuzuarit: 

 

1. R R, i lindur më dt. 07.09.1987, në fsh. Turiqevc, K. St, ku edhe jeton, i identifikuar sipas 

numrit personal 1174854404, nga babai Asllan dhe nëna Bahtije e gjinisë Sahiti, i martuar, 

baba i 4(katër) fëmijëve, ka të kryer 3(tri) vite, të shkollës fillore, me profesion punëtor krahu, 

gëzus i ndihmës sociale, ka numër me nr. tel. 049/537-707,shqiptar, shtetas i R. Kosovës, i pa 

dënuar më parë, ka qenë në masë  ndalim prej 48 orëve, sipas Aktvendimit të Prokurorit 

RLN/II-nr.187/18, të dt.29.06.2018, tani mbrohet në liri. 

 

2. V R, i lindur më dt. 07.10.1990, në fsh. Turiqevc, K. St, ku edhe jeton, me numër personal 

1175190984, nga babai Asllan dhe nëna Bahtije, e gjinisë Sahiti, i pa martuar, ka të kryer 

shtatë klasë të shkollës fillore, merret me punë ndërtimtarie, sipas ofertave, i gjendjes së dobët 

ekonomike, me nr. tel. 043/743-236, shqiptar, shtetas i R. Kosovës, i pa dënuar më parë, ka 

qenë në masë  ndalim prej 48 orëve, sipas Aktvendimit të Prokurorit RLN/II-nr.188/18, të 

dt.29.06.2018, tani mbrohet në liri. 

 

 

3. SH R, i lindur më 02.05.2000, në fsh. Turiqevc, K. S, ku edhe jeton, me numër personal 

1242660249, nga babai Enver dhe nëna Elheme, e gjinisë Kadriu, maturant, punon si punëtor 
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krahu, i gjendjes së dobët ekonomike, beqar, me nr. tel. 043/953-838, shqiptar, shtetas i R. 

Kosovës, i pa dënuar më parë, ka qenë në masë  ndalim prej 48 orëve, sipas Aktvendimit të 

Prokurorit RLN/II-nr.189/18, të dt.29.06.2018, tani mbrohet në liri mbrohet në liri. 

 

 

JANË FAJTORË 

Për shkak se: 

 

Të akuzuarit- R R, V R dhe Shqiprim R, 

 

 Me dt.27.07.2018, rreth orës 23:25, tek hyrja e oborrit të Stacionit të Autobusëve në Pejë, në 

bashkryerje, me dashje i shkaktojnë lëndime të lehta trupore personit tjetër, i cili rezulton me 

dëmtim të përkohëshem të shëndetit dhe atë të dëmtuarit SE S nga Rozhaja, Republika e Malit 

të Zi, në atë mënyrë që pasi të pandehurit arrijnë në vendin e lartcekur ku i dëmtuari u kishte 

krye shërbimin e transportit në cilësinë e taksistit duke u nisur nga Rozhaja(Republika e Malit 

të Zi),për në qytetin e Pejës, të njëjtit pasi që i detyroheshin të dëmtuarit pagesën në shumë prej 

njëqind e pesëdhjetë(150)E, më qëllim që ti shmangen detyrimit, duke vepruar ne 

bashkëkryerje, e godasin me grusht dhe shqelma të dëmtuarin, duke e rrëzuar në tokë, duke i 

shkaktuar lëndime të lehta trupore, të cilat kanë rezultuar më dëmtime të përkohshme për 

shëndetin e tij.  

 

-me çka ka si bashkëkryes kanë kryer vepër penale “Lëndimi i lehtë trupor”, parashikuar  nga   

neni  188 par. 1 pika 1.4 e lidhur me nenin 31, të  KPRK- së.    

 

Andaj, gjykata komfor nenit 7, 8 par. 1, 9, 10 par. 1, 17 par. 1, 23 par. 1 dhe 3, 41, 42, par. 1 

nën par. 1.1, 49 par. 1 nën par. 1.1, 50, 51 par. 1 dhe 2, 52 par. 1, 4 dhe 5, 73, 74, 76 par.1, pika 

3, dhe nenit 188 par. 1 pika 1.4, e lidhur me nenin 31, të  KPRK- së,  mbështetur ne nenet, 359, 

360, 361, 365, 366, 453 par.4 dhe 463 par,2, te KPPRK-se, të akuzuarit i gjykon me: 

 

DËNIM ME KUSHT 

 

 

-Ashtu që të akuzuarve, R R, V R dhe SH Rami  secilit veçmas ju  përcakton dënim me burg 

në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj, e të cilin dënim të akuzuarit nuk do ta mbajnë nëse në afat 

prej 1 (një) viti, nuk kryen vepër te re penale. 

 

-Detyrohen të akuzuarit qe me  se largu nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, qe solidarisht, apo 

secili veç e veç- barabarësish nga 50(pesëdhjetë) euro, ta kompensoni palën e dëmtuar SE S, 

për shumën e përgjithshëm të dëmit të shkaktuar me vepër penale te kryer, në shumën prej 

150(Njëqindepesëdhjetë)euro, duke siguruar paraprakisht xhirollogarinë e tij bankare, dhe 

dëshminë mbi pagesën te ja  prezantoi gjykatës mbi realizimin e detyrimit.  

 

-Të akuzuarit, lirohen nga shpenzimet e procedurës penale, dhe nga pagimi i taksës, në emër të 

kompensimit të viktimave të krimit, për shkak te gjendjes se vështir ekonomiko-sociale.  

-I dëmtuari SE S nga Rozhaja, për realizimin e kërkesave tjera eventuale, pasurore-juridike, 

udhëzohet ne kontest të rregullt civilo-juridik. 

 

-E të gjitha këto, në afat prej 15 ditësh, pasi qe aktgjykim ta merre formën e prerë. 
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A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Pejë – Departamenti i përgjithshëm, ka ngrit aktakuzën 

PP/II.Nr.1222/18 të dt.17.08.2018, kundër  të  akuzuarve:   1)R R, 2)V R dhe  3)SH R, qe të 

gjithë nga fsh.T, K-S, të akuzuar për vepër penale të bashkëkryerje, “Lëndimi i lehtë trupor”, 

parashikuar  nga   neni  188 par. 1, pika 1.4,  e lidhur me nenin 31, të  KPRK- së,   Gjykata 

mbajti shqyrtimin fillestar me date 21.01.2020, ne prezencë te prokurorit te shtetit, të 

akuzuarve dhe av. Binak Cena, mbrojtës i të akuzuarit 3)SH R
1
. 

 

Të akuzuarit secili veç e veç, u njoftuan me të drejtat e tyre, me aktakuzën dhe provat qe e 

mbështesin akuzën,  dhe pas leximit të aktakuzës nga ana e Prokurores së shtetit 

PP/II.Nr.1222/18 të dt.17.08.2018, në seancën e shqyrtimit fillestar, gjykata është bindur se të 

akuzuarit e kanë kuptuar aktakuzën dhe të akuzuarve iu ka dhënë mundësinë që të deklarohen 

për pranimin ose mos pranimin e fajësisë. 

 

Në këtë rast gjykata, ka udhëzuar të akuzuarit, për rendësin dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

ashtu qe të  akuzuarit secili veç e veç u deklaruan se e pranoi fajësinë për veprën penale për të 

cilën akuzohen, duke shprehur keqardhje dhe pendim dhe gatishmërinë për ta kompensua për 

shumën e mbetur burgjet në shumën e përgjithshëm prej 150 euro, në emër të shërbimit që jua 

kishte afruar i dëmtuari si taksistë, duke u zotuar se barabarësish kanë për  përmbushur këtë 

borgjë
2
 në emër të shërbimit.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit SH R, Av. Binak Cenaj deklaron: Unë u konsultova me klientin tim, 

i njëjti në mënyrë vullnetare e pranoj fajësinë dhe pasi që kjo vepër ka ndodhur para 2 viteve 

dhe në atë kohë ishte i mitur – i rritur, i kërkon falje edhe palës së dëmtuar për atë që ka 

ndodhur dhe është i gatshëm ta përmbush dëmin material. Lus gjykatën që të ketë parasysh 

pranimin e fajësisë, është hera e parë që bie ndesh me ligjin dhe premton që kurrë më nuk do i 

ndodh një gjë e tillë. 

 

Prokurorja e shtetit deklaron: Pajtohem me pranimin e fajësisë me qenë se i njëjti bëhet me 

vetëdije të plotë, pa ndonjë ndikim, vullnetshëm dhe në përputhje me shkresat e lëndës. Kërkoj 

nga gjykata që pranimin e fajësisë ta merr si rrethanë lehtësuese, si dhe ti detyron në 

kompensimin e dëmit pasi që të njëjti e pranuan një gjë të tillë. 

 

Meqenëse të akuzuarit 1)R R, 2)V R dhe  3)SH R secili veç e veç, që në fillim të shqyrtimit 

gjyqësor, në tërësi e kanë pranuar fajësinë  për veprën  penale  për te cilën  akuzohen, Prokurori 

i Shtetit dhe mbrojtësi i të akuzuarit të tretë av. Binak Cena,  është  pajtuar me pranimin e 

fajësisë nga ana e klientit te vetë –të akuzuarit SH R, gjykata është bindur se të akuzuarit i kanë 

kuptua pasojat dhe privilegjet e pranimit te fajësisë. Pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht 

pa presion nga askush, e pas këshillimeve të mjaftueshme që kanë pas nga ana e Gjykatës. 

Pranimi i fajësinë është i bazuar në provat në shkresat e lëndës, raporti policor i policit me 

numër ID 3945, dt.27.06.2018, për numër rasti 2018-DA-1198; raporti policor i policit me 

numër ID 9765, dt.28.06.2018, me numër të rastit të njëjtë; raporti policor i policit me numër 

ID 28.06.2018, për numër të njëjtë rasti; Deklarata e të dëmtuarit SE S, e dhënë në  St. Policor 

                                                 
1
 I konstatuar ne procesverbal me pelqimin e të akuzuarit Shqipërim Rama. 

2
 I akuzuari Rexhë dhe Visar Rama kanë bërë nji fletë deponim në emër të të dëmtuarit Ersin Skrijelj përmes  

Binak Cenaj në BPB. Dt. 31.01.2020. 
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në Pejë, me dt. 28.06.2018; Intervista e të dyshuarit R R , e dhënë në St. policor në Pejë, me dt. 

30.06.2018; Deklarata e të dyshuarit V R, e dhënë në  st. Policor në Pejë me dt. 30.06.2018; 

Raporti i policit Admir Vrevic ID 9765, dt. 28.06.2018, si dhe fotot e bashkangjitura në 

kallëzimin penal.  

 

 Aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore. Për ketë Gjykata gjen se janë plotësuar 

kërkesat e parapara me nenin 248 par.1 të KPPK-së ashtu që  në kuptim të nenit 326 par. 4, të  

KPPK-së, fare nuk ka procedua provat dhe e ka pranua pranimin  fajësisë, nga ana e të 

akuzuarve për  secili veç e veç , e për veprën penale të bashkryerjes “Lëndimi i lehtë trupor”, 

parashikuar  nga   neni  188 par. 1, pika 1.4, e lidhur me nenin 31, të  KPRK- së 

 

Në fakt, Gjykata ka vërtetua se të akuzuarit R, V dhe SH  R, secili veç e veç, ditën, kohën, 

vendin  dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitivë të këtij aktgjykimit, e kanë kryer veprën 

penale të bashkryerjes “Lëndimi i lehtë trupor”, parashikuar  nga   neni  188 par. 1, pika 1.4, e 

lidhur me nenin 31, të  KPRK- së. Për këtë Gjykata të akuzuarit i gjenë dhe i ka shpallë fajtor 

dhe penalisht përgjegjës. 

 

Para se të vendoset mbi llojin dhe lartësinë e dënimit , gjykata i ka marre për baze te gjitha 

rrethanat  rënduese dhe ato lehtësuese të cilat kishin për te ndikuar në llojin dhe lartësinë e 

dënimit, të cilat i kanë paraqitë palët në procedurë. Rrethana rënduese për të akuzuarit nuk ka 

pas . Si rrethana lehtësuese për të akuzuarit, janë marr sjellja e tyre tejet korrekte gjatë 

shqyrtimit fillestar, faktin se asnjëherë më parë nuk kanë qenë të gjykuar për ndonjë vepër 

penale ,faktin se ata janë mbajtës të familjeve të tyre e posaçërisht faktin se të akuzuarit qe ne 

fillim te shqyrtimit fillestar ne tersi e kanë pranua fajësinë  për veprën penale për te cilën janë 

akuzuar, krahas pranimit kanë shprehur gatishmërinë që ta përmbushin detyrimin sa i përket 

shumës prej 150 euro në raport më të dëmtuarin gjë që i akuzuari i parë dhe i dytë e kanë 

përmbushur nji gjë të tillë përmes av. mbrojtës  të te akuzuarit SH R, e qe edhe i akuzuari tretë  

ka premtuar qe ka për ta përmbushur shumen prej 50 euro të mbetur, ashtu siç është deklaruar 

në shqyrtim fillestar.   

 

Duke i pasur parasysh edhe këto rrethana gjykata duke aplikuar zbutjen e dënimit brenda 

kufijve të përcaktuar ligjorë paraparë me nenin  76 par.1 pika 3,të KPK-së , te akuzuarit se cilin 

veç e veç i ka gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej nga 4 muaj burgim dhe është 

vendos që dënimi me burg fare mos të ekzekutohet, me kusht që ata në afat prej një viti nuk do 

të kryejnë vepër të re penale. 

 

Duke i vlerësua kështu  të gjitha rrethanat lehtësuese dhe ato renduese , gjykata ka ardhë ne 

përfundim se  dënimi i shqiptuar është ne proporcion me shkallen e përgjegjësisë penale të te 

akuzuarve,  rrezikshmërinë shoqërore te veprës penale te kryer dhe me intensitetin e pasojës se 

shkaktuar,  e duke qen të sigurt se dënimi i shqiptuar është i baras-peshuar dhe do te jetë ne 

funksion të arritjes së qëllimit të dënimit , si preventiv për pengimin e te akuzuarve , por edhe 

te personave tjerë, nga kryerja  e veprave penale dhe se fundi, një dënim i tillë dot e ndikoj ne 

risocializimin dhe riedukimin e te akuzuarve . 

Gjykata gjithashtu është e bindur se vendimi mbi dënim do te shërbej për arritjen e qëllimit te 

dënimit ne pengimin e te akuzuarve ne kryerjen e veprave penale ne te ardhmen, por ai ndikoj 

edhe si preventive e përgjithshme për personat tjerë qe te përmbahen nga kryerja e veprave 

penale ne përputhje me nenin 41 te KPRK-se. 

 

Gjykata vendimin për  detyrimin qe  të akuzuari,  ta përmbushin detyrimin në shumë prej 150 

euro, (shumë kjo e fituar me kryerjen e  veprës nga ana e të akuzuarve), e mori pasi qe të njëjtit 
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e pohuan veprën dhe deklaruan se kanë detyrim në raport më të dëmtuarin dhe u akorduan 

barabarësish në përmbushjen e këtij detyrimi në afat sa më të shkurtër gjë që tani të akuzuarit 1 

dhe 2 e kanë përmbushur dhe i akuzuari 3 mbetet për pjesën tjetër (shumën mbetëse prej 50 

euro) për ta përmbushur tani në gjirollogarin e  të dëmtuarit qe ndodhet e bashkangjitur në 

shkresa të lëndës para apo pasi qe aktgjykimi ta merrë formën e prerë.  

 

 Gjykata, Vendimin ne lidhje me  lirimin e  të akuzuarve, nga shpenzimet e procedurës dhe nga 

pagimi në emër të kompensimit të viktimave te taksës për kompensimin e viktimave te krimit,  

e  mori duke u bazuar në nenin 453 par.4,  të KPPRK-së, pasi që të akuzuarit janw te gjendjes 

së dobët ekonomiko-sociale, te pa punë dhe mbajtës te familjeve, gjykata të njëjtin e liroj me 

arsyetimet vijues: I akuzuari parë, është shfrytëzues i skemës sociale sipas kartonit te 

bashkangjitur ne shkresa te lendes
3
, i akuzuari i dytë, ka kushte të rënda shëndetësore familjare, 

nënën  prej kancerit ndërsa vëllain e paralizuar
4
, përderisa i akuzuari tret,  për shkak të gjendjes 

së dobët ekonomike, dhe se i njëjti është nxënës i shkollës së mesme dhe për ketë ka 

bashkangjitur  bashkëngjitja e Vërtetimi e  shkollës se mesme profesionale “.. “- S, dt. 

21.01.2020. 

 

Përderisa në përputhje me  nenin 463 par.2, të KPPRK-ës, gjykata e udhëzoi palën e dëmtuar 

nga SE S nga R, R. .., qe kërkesat eventuale pasurore juridike ti realizoi ne kontest të rregullt 

civilo-juridik.  

 

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, 

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHË 

             P.nr.522/18, më datë 14.02.2020 

Zyrtarja ligjore             Gj y q t a r i,  

_______________________      ______________________

       

Ylberza Gllogjani                      Dr.sc. Murat Hulaj 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë te drejte te parashtrojnë  

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

Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Shihë kartonin me numër regjistri, NR-40227 dt. 05.2017, I vazhduar së fundi deri me dt. 30.03.2020, ne emër 

tëe Rexhë Rama nga fsh. Turiqevcë K.Skenderaj. 
4
 Vertetimi  Nr.043 me dt. 18.03.2013, I leshuar nga organizata Joqeveritare Hendikos , ne emer te Argjend 

Rames, vëllait të akuzuarit te dytë, I nënshkruar nga Drejtori I zyrës lokale-brahim Hetemi. 


