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Numri i lëndës: 2018:070506 

Datë: 02.06.2020 

Numri i dokumentit:     00936447 

 

P.nr.993/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, sipas 

Gjyqtarit, Murat Hulaj, me pjesëmarrjen e  zyrtares ligjore Ylberza Gllogjani, si  

procesmbajtëse, në lëndën penale kundër të pandehurve; F K  dhe  E G, qe te dy nga Komuna e 

Pejës, të akuzuar se kanë kryer vepër penale, Lëndim i letë  trupor, parashikuar nga neni 188 

par. 1, pika 1.4, të KPRK-së, e duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Pejë – Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.1775/18 të datës 13.12.2018, pas mbajtjes se  

seancën publike të shqyrtimit fillestar me datë 03.03.2020, në pranin e Prokurores së Shtetit, 

Lumturie Vuçetaj dhe të  pandehurve  F K  dhe  E G, te njëjtën ditë murr dhe publikisht shpalli, 

ndërsa me datë 31.03.2020,  përpiloj këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

  

Të pandehurit, 

 

1. F K i lindur më .... në  P, tani me banim në A dhe në Pejë në D .., i biri i E dhe nënës M  e 

gjinisë A, i identifikuar me numër personal .., i martua baba i  dy fëmijëve , punon në A, ka 

gjendje të mesme ekonomike, realizon pagë mujore 1100 Euro, i nacionalitetit Rom, Shtetas i 

Republikës së Kosovës, më parë i pa dënuar, mbrohet në liri . 

 

 

2.E G,  i lindur, më ... në  GJ, tani me banim në Pejë në D .., i biri i H dhe nënës T  e gjinisë K, 

i identifikuar me numër personal ., i martua baba i  katër fëmijëve , i gjendjes së dobët 

ekonomike, jeton nga ndihma sociale prej 120 euro, Rom, Shtetas i Republikës së Kosovës, më 

parë i pa dënuar, mbrohet në liri . 

 

 

 

 

JANË FAJTOR 

 

Për shkak se: 
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Me datën 05.09.2018, pas mes natës , në Pejë, tekë D III, Lagja O , pikërisht afër shkollës 

fillore, me dashje i shkaktojnë lëndime të lehta trupore të dëmtuarit  S R, në atë mënyrë që pas 

një fjalosje të mëhershme në mes të dëmtuarit dhe të pandehurve , posa të pandehurit e takojnë 

të dëmtuarin fillojnë ta godasin me grushta e me shqelma në pjesë të ndryshme të trupit , ku si 

pasojë e goditjeve , të dëmtuarit i shkakton lëndime të lehta trupore.  

 

-me çka ka kanë  kryer vepër penale, Lëndim të lehtë trupor, parashikuar nga neni 188 par. 1, 

pika 1.4 të KPRK-së. 

 

 

Andaj gjykata ne mbështetje të dispozitave, neneve 7, 9, 10,17,21,41,43par. 3,46, par.3 ,  dhe 

2,49,50,51, 52,53,56, 73,74, dhe nenit 188 par. 1,  e lidhur me nen par 1.4 te KPRK-ës, dhe 

nenit 245, 246, 248 par. 1, dhe 4, 359, 360, 361, 365, 366, 450, 463 te KPPRK-se, të 

pandehurit i; 

 

G J Y K O N 

 

1. Të pandehurin, F K 

 

- Me dënim gjobe në shumë prej 400 (katërqind euro). Dënimi me gjobë do të 

ekzekutohet  në afat prej 30 ditësh,  pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

- Nëse i pandehuri, nuk e paguan gjobën prej 400 euro, dështon apo refuzon ta 

përmbushë në afatin e caktuar, dënimi me gjobë, do ti zëvendësohet, me dënime 

burgimi në kohëzgjatje prej 20 (njizet) ditësh, duke llogaritur për çdo ditë qëndrimi 

shumen nga 20(njëzetë euro), deri sa të arrihet shuma 400(katërqind euro). 

 

- I pandehuri obligohet që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguaj 

shumën prej 30 (tridhjetë) euro dhe emër të paushallit gjyqësore shumën prej 

20(njëzetë) euro, të gjitha ne afat prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

- Në emër të kompensimit te viktimave shumen prej 30(tridhjetë euro), në afat prej 30 

ditësh pasi qe aktgjykimi të bëhet i formës se prerë. 

 

 

2. Të pandehurin E G, 
 

DËNIM ME KUSHT 

 

Duke i përcaktuar dënimin me burg ne kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, te cilin dënim i 

pandehuri nuk do ta mbaj nëse ne afat prej 1 (një) viti nuk kryen ndonjë vepër te re penale. 

 

I pandehuri lirohet nga shpenzimet e procedurës penale për shkak se i njëjti merre ndihmë  

sociale.  

 

I dëmtuari S R nga Peja, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet ne kontest civil. 

 

A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore ne Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, ka ngrit aktakuzë 

PP.II.nr.1775/18 të datës 13.12.2018, ndaj te pandehurve;  F K  dhe  E G, qe te dy nga Komuna 

e Pejës, të akuzuar se kanë kryer vepër penale, Lëndim i letë  trupor, parashikuar nga neni 188 

par. 1, pika 1.4, të KPRK-së, 

 

 Gjykata mbajti shqyrtimin fillestar me datë 03.03.2020, sipas lutjes se të pandehurve, ngase i 

pandehuri F kishte për tu kthyer pas një pushimi në punë në shtetin e A. Meqenëse prezent 

ishte edhe prokurorja e shtetit, e cila nuk e kundërshtoj mbajtjen e shqyrtimit fillestar edhe pse 

një shqyrtim i tillë ishte i caktuar për dt. 27.04.2020, gjykata mori vendim për mbajtjen e 

shqyrtimit fillestar me datën 03.03.2020 më fillim në ora 15:00. 

 

Pas leximit te aktakuzës nga ana e prokurores së shtetit, të pandehurit secili veç e veç u 

deklaruan fajtor për veprën penale që i ngarkonte aktakuza.  

 

Pas deklarimit te pandehurve  dhe mendimit te prokurorit se nuk e kundërshton pranimin e 

fajësisë, Gjykata konstatoj se, të  pandehurit pranuan fajësinë në mënyrë vullnetare dhe pa 

asnjë presion, të pandehurit ishin të vetëdijshëm për pasojat e pranimit te fajësisë, si dhe te 

gjitha kërkesat nga neni 248 par. 1 te KPPK-se janë përmbushur. Ashtu që gjykata APROVOI 

deklarimin për pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurve. 

 

Duke pas parasysh se gjykata ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit dhe ka 

vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 253 par. 1 pika 1.1, 1.2 dhe 1.3 të KPPRK-së, 

si dhe faktin se janë plotësuar kushte nga neni 326 par. 4 të KPPRK-së, atëherë ne ketë çështje 

penale nuk është zbatuar procedura e provave, por gjykata pas deklarimit të pandehurve se e 

pranon fajësinë në kuptim të nenit 248 par. 4 të KPPRK-së ka vazhduar me shqiptimin e 

dënimit. 

 

Me faktet e ofruara ne shkresat e lëndës, e po ashtu me pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurve, është vërtetuar gjendja faktike si në dispozitiv te këtij aktgjykimi. Nga gjendja e 

vërtetuar faktike si është përshkruar në dispozitiv të këtij aktgjykimit, rrjedh se në veprimet e të 

pandehurve  F K  dhe  E G, qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale Lëndim i lehtë 

trupor, parashikuar nga neni 181 par. 1, e lidhu 1.4 të KPRK-së. 

 

Sa i përket fajësisë gjykata ka gjetur se tekë  të  pandehurit  ka ekzistuar dashja që veprën 

penale ta kryen në mënyrë të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit, pasi që të  pandehurit 

kanë qenë të vetëdijshëm për veprën e kryer dhe e kanë dëshiruar kryerjen e saj. 

  

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

përgjegjësin penale tekë të   pandehurit, kështu që për të njëjtit ka vlerësuar dhe gjetur se të  

njëjtit janë  penalisht përgjegjës.  

 

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

lehtësuese dhe renduese për secilin të pandehur veç e veç ne kuptim te nenit 69 te KPRK-se. 

Kështu si rrethana lehtësuese për te pandehurin F, gjykata ka vlerësuar sjelljen korrekte gjatë 

shqyrtimit gjyqësor i cili e bëri pranimin e fajësinë dhe duke u ndier i përgjegjshëm për 

veprimet e tij. Gjithashtu edhe faktin se sipas shkresave të lëndës i pandehuri nuk figuron se 

është dënuar më herët nga gjykata. Si rrethana renduese për te pandehurin gjykata nuk gjeti. 
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Gjithashtu për të pandehurin E Gn, si rrethanë lehtësuese gjykata vlerësoj po ashtu sjelljen 

korrekte gjatë shqyrtimit gjyqësor, pranimin dhe pendimin e tij, duke u ndier i përgjegjshëm 

për veprimet e tij. Më pas si rrethana tjera lehtësuese pa dënueshmerin e tij, të mëhershme, 

gjendjen e vështirë ekonomike ku i njëjti është shfrytëzues i skemës sociale. Si rrethana 

renduese për te pandehurin gjykata nuk gjeti. 

 

Andaj, duke vlerësuar këto rrethana veçmas për të pandehurin F dhe për të pandehurin E, 

Gjykata ne kuptim te nenit 70 te KPRK-se te pandehurit i gjykoi si ne dispozitiv te këtij 

aktgjykimit, me te cilin do te arrihet edhe qëllimi i dënimit. 

 

Gjykata ka ardhur ne përfundim se dënimi i shqiptuar ndaj te pandehurve, është ne përputhje 

me shkallen e përgjegjësisë penale te tyre, me intensitetin e rrezikimit te vlerave te mbrojtura te 

shoqërisë, dhe me gjendjen ekonomiko sociale të tyre. Gjykata, gjithashtu është e bindur, se, 

vendimi mbi dënim, do te shërbej, për arritjen e qëllimit te dënimit, ne pengimin e te 

pandehurve, ne kryerjen e veprave penale ne te ardhmen, por ai do te 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 zëvendësimin e dënimit me gjobë në dënim burgimi në rast të dështimit, 

apo refuzimit për pagesë nga ana e të  pandehurit të parë F K, e mori në përputhje me nenin 

46 pa.3, të KPK-së..  

 

-Për të pandehurin, F K, e duke u bazuar në nenin 450 par. 1 dhe 2 nen par. 2.6 te KPPK-se, 

gjykata ka përcaktuar shpenzimet procedurale në shumë prej 30 euro ne formë te paushallit 

gjyqësor, duke u bazuar në  shpenzimet që janë shkaktuar gjate kësaj procedure penale, ndërsa  

 

-Vendimin  për kompensim e viktimave të krimit, në  shumën prej 30€, gjykata e mori në 

përputhje me nenin 39 par.1,2,3 pika3.1 të Ligjit për kompensimin e viktimave të krimit në 

raporte më të pandehurin F. 

-Sa i përket të pandehurit E G, vendimin për dënimin me kusht për veprën tani të përshkruar në 

aktakuzë/aktgjykim gjykata e mori në përputhje me nenin 48 par.1dhe 2 të KPK-së, përderisa    

- Vendimin ne lidhje me  lirimin e  të pandehurit E, nga shpenzimet e procedurës penale dhe 

nga pagimi në emër taksa për kompensimin e viktimave te krimit,  gjykata e  mori duke u 

bazuar në nenin 453 par.4,  të KPPRK-së, pasi që i akuzuari jeton në kushte të rënda është 

mbajtës  i familjes, është i pa punë, mbajtës i familjes, përndryshe është shfrytëzues i skemës 

sociale sipas kartonit te bashkangjitur ne shkresa te lendes i lëshuar  nga Qenra për punë 

sociale në Pejë, sipas numrit të regjistrit 32358 të datës 06.06.2019. 

 

Komfor nenit 463 par. 3, te KPPK-se,  pala e dëmtuar S R , për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike është udhëzuar ne kontest civil. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 370 të KPPK-së është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË,  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.993/19 më datë 31.03.2020 

 

                                                                                                                             Gj y q t a r i, 
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   Zyrtarja Ligjore,                                                                              Dr.sc.Murat Hulaj 

    Ylberza Gllogjani 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 
Kundër këtij aktgjykimi palët kanë te drejtë të parashtrojnë  

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

Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 


