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Numri i lëndës: 2020:121545 

Datë: 12.03.2021 

Numri i dokumentit:     01589976 

 

                                                                                                               P. nr.381/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

    GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i përgjithshëm,  Gjyqtarja Diana 

Sina, me sekretaren juridike Lamije Kuqi, në çështjen penale kundër të akuzuarve R. C., M. Z. 

që të dytë nga Gjakova, për shkak se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale sulm, nga neni 

184 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, kundër të  akuzuarit R. C. nga Gjakova, për shkak se 

ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor, nga neni 185 par.2 lidhur me par.1 nën par. 1.4 të 

KPRK-së, kundër të  akuzuarve Sh. M. nga Gjakova, dhe S. Gj. nga fsh.. . . K.Gjakovë, për shkak 

se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor, nga neni 185 par.2 lidhur me 

par.1 nën par.1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, të akuzuar nga Prokuroria Themelore në 

Gjakovë me numër PP.nr.832/2020, të datës 14.10.2020,në shqyrtimin fillestar, të mbajtur më 

datën 08.03.2021, në prani të Prokurorit të shtetit Nazmi Krasniqi, të akuzuarve R. C., M. Z., Sh. 

M. dhe S. Gj., të njëjtën ditë mori dhe shpalli ndërsa me dt.12.03.2021,përpiloj këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

   1. I akuzuari R. C. , i biri i M., i nënës M., e gjinisë I., data e lindjes . . . në  Gjakovë, ku 

edhe tani banon në rrugën “. . .” nr.1,ka të kryer shkollën fillore,i pa punë, i martuar- atë i 7 

fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, ashkali, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër 

personal . . . 

 

            2. I akuzuari M. Z., i biri i B., i nënës Z., e gjinisë Sh., data e lindjes . . . në Gjakovë, ku 

edhe tani banon në rrugën “. . . , nr.. . , din shkrim dhe lexim, i pa punë, i martuar-atë i 2 fëmijëve, 

i gjendjes së dobët ekonomike, ashkali, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal . . 

.. 

 

            3. I akuzuari SH. M., i biri i M., i nënës N., e gjinisë G., data e lindjes . .  në Gjakovë, ku 

edhe tani banon në rrugën “. . .” nr.. . , din shkrim dhe lexim, i pa punë, i pa martuar, i gjendjes 

së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal . . . 

 

             4. I akuzuari S. GJ., i biri i P. , i nënës M., e gjinisë N., data e lindjes . . . në fshatin . . . 

K.Gjakovë, ku edhe tani banon, ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i vejë- baba i 4 fëmijëve, 

i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal . . 

.. 

 

                                                            J a n ë      f a j t o r ë: 
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              Të akuzuarit: M. Z.dhe R. C.. 

 

                I. Me dt.30.07.2020 rreth orës 22:05, min. në Rr.”. . .” në Gjakovë, saktësisht te parkut 

i qytetit, të pandehurit, me dashje e në bashkëveprim kanë përdorë forcën ndaj personit tjetër dhe 

atë ndaj të dëmtarit Sh. M., në atë mënyrë që natën kritike deri sa i dëmtuari ishte duke qëndruar 

në park se bashku me shokun e tij të pandehurin S. Gj., i cili ishte së bashku me një vajzë e 

quajtur M., ku i dëmtuari i drejtohet M.me fjalët “hajde të tham diçka qitu”,aty ndërhyn i 

pandehuri M.duke i thënë të dëmtuarit “ec qanej leje rahat qiken” dhe pas një fjalosje në mes 

vete i pandehuri R.e sulmon të dëmtuarin me një shishe plastike në kokë, ndërsa i pandehuri M.e 

sulmon fizikisht të dëmtuarin duke e kapur për maice dhe duke e goditur me shuplak në fytyrë, 

me ç’ rast tek i dëmtuari kanë shkaktuar dhembje dhe shqetësim emocional. 

  

              - me çka ka kryer veprën penale sulm, nga neni 184 par.1 lidhur me nenin 31  të 

KPRK-së. 

 

              I akuzuari: R. C.. 

 

              II. Me datën 30.07.2020 rreth orës 22:15. Min në rrugën “. . .” në Gjakovë, saktësisht 

parkingu i “. . .”, i pandehuri me dashje i shkakton lëndime të lehta trupore të dëmtuarit S. Gj., 

në atë mënyrë që natën kritike, pas një mosmarrëveshje që kishin në mes vete i dëmtuari Sh. M. 

me të pandehurin R. C. dhe M. Z., si në dispozitivin I, i dëmtuari kishte pyetur shokun e tij Sh. 

“se çka kishte ndodhur” dhe pasi që shoku i tij Sh. i kishte treguar rastin i njëjti kishte kërkuar 

që të iu shkonin prapa tyre dhe me tu takuar me të pandehurin R.aty kishte filluar përleshja në 

mes tyre ku i pandehuri e sulmon fizikisht të dëmtuarin duke e goditur në anën e djathtë të shpinës 

dhe në supin e majtë me një lopatë mjet ky i përshtatshëm për shkaktimin e lëndimeve të rënda 

trupore, me ç’ rast i shkaktojnë lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin, 

të përshkruara si në ekspertizën mjeko ligjore të Dr.M. G. dt.18.09.2020. 

 

              - me çka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor, nga 

neni 185 par.2 lidhur me par.1 nën par.1.4 të KPRK-së. 

 

             Të akuzuarit: Sh. M. dhe S. Gj.. 

          
             III. Me datë, kohë, vend si në dispozitivin e II, me dashje dhe në bashkëveprim me njeri 

tjetrin i shkaktojnë lëndime të lehta trupore të dëmtuarit R. C. në atë mënyrë që natën kritike 

gjatë përleshjes si në dispozitivin II, ashtu që fillimisht i pandehuri Sh. e godet të dëmtuarin në 

kokë me një guri, mjet ky i përshtatshëm për shkaktimin e lëndimeve të rënda trupore, ndërsa i 

pandehuri S. e godet të dëmtuarin në veshin e djathtë, me një dru mjet ky përshtatshëm për 

shkaktimin e lëndimeve të rënda trupore, me ç’ rast i shkaktojnë lëndime të lehta trupore me 

pasoja të përkohshme për shëndetin, të përshkruara si në ekspertizën mjeko-ligjore të Dr.M. G. 

dt.18.09.2020. 

 

           - me çka kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor në bashkëkryerje, nga neni 

185 par.2 lidhur me par.1 nën par.1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së.         
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              Gjykata në bazë të nenit 4,17.par.1,38,39,46,47,48,49,69,70,dhe nenit 184 par.1 lidhur 

me nenin 31  të KPRK-së, neni 185 par.2 lidhur me par.1 nën par.1.4 ,dhe nenit 185 par.2 lidhur 

me par.1 nën par.1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK- si dhe nenit 365 të KPPK-së, iu shqipton; 

 

              I.Të akuzuarit R. C.:       

                          
                                                              DËNIM ME KUSHT 

                                                             
                1. Për veprën penale në bashkëkryerje sulm nga neni 184 par. 1 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së, të përshkruar në dispozitivin e I-rë të aktgjykimit, i shqipton dënim  me kusht duke e 

vërtetuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 5(pesë) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet po që se i akuzuari në afatin e verifikimit prej 1(një) viti, nuk kryen ndonjë vepër 

të re penale. 

 

              2. Për veprën penale, lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.2 lidhur me par.1 nënpar. 

1.4 të KPRK-së. të përshkruar në dispozitivin e II-të Aktgjykimit i shqipton dënim  me kusht 

duke e vërtetuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 7(shtatë) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet po që se i akuzuari në afatin e verifikimit prej 1(Një) viti, nuk kryen ndonjë vepër 

të re penale.  

 

                Për dy veprat penale, për të cilat është shpallur fajtor, në kuptim të nenit 76 par.2 

nën.par. 2.2 të KPRK-ës, i shqipton dënim unik dënim me kusht duke e vërtetuar dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 10(dhjetë) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet po që se i 

akuzuari në afatin e verifikimit prej 1(një) viti, nuk kryen ndonjë vepër të re penale. 

 

                II.Të akuzuarit M. Z.: 

                           
                                                              DËNIM ME KUSHT 

 

             1. Për veprën penale në bashkëkryerje sulm nga neni 184 par. 1 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së, të përshkruar në dispozitivin e I-rë të aktgjykimit, i shqipton dënim  me kusht duke e 

vërtetuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 5(pesë) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet po që se i akuzuari në afatin e verifikimit prej 1(një) viti, nuk kryen ndonjë vepër 

të re penale. 

 

                III.Të akuzuarit Sh. M.: 

                                
                                                              DËNIM ME KUSHT 

 

               1.  Për veprën penale, në bashkëkryerje lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.2 lidhur 

me par.1 nënpar. 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. të përshkruar në dispozitivin e III-të 

Aktgjykimit i shqipton dënim  me kusht duke e vërtetuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 

7(shtatë) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet po që se i akuzuari në afatin e verifikimit 

prej 1(Një) viti, nuk kryen ndonjë vepër të re penale.  

         

 

              IV.Të akuzuarit S. Gj.: 

                                
                                                              DËNIM ME KUSHT 
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               1.  Për veprën penale, në bashkëkryerje lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.2 lidhur 

me par.1 nënpar. 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. të përshkruar në dispozitivin e III-të 

Aktgjykimit i shqipton dënim  me kusht duke e vërtetuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 

7(shtatë) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet po që se i akuzuari në afatin e verifikimit 

prej 1(Një) viti, nuk kryen ndonjë vepër të re penale.  

 

             Shpenzimet e procedurës penale për të gjithë të akuzuarit, bien në barrën e mjeteve 

buxhetore të Gjykatës. 

 

             SHQIPTOHET – dënimi plotësues, i konfiskohet mjeti i përdorur për kryerjen e veprës 

penale dhe atë 1(një) lopatë, komfor nenit 115 të KPPRK-së. 

 

              Të dëmtuarit-të akuzuarit R. C. ,Sh. M. dhe S. Gj.,që të gjithë nga Gjakova ,për 

realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohen në kontest të rregullt juridiko-civil. 

                                                            A r s y e t i m 
 

            Prokuroria Themelore në Gjakovë, pranë kësaj gjykate, ka parashtruar aktakuzën 

PP.nr.832/2020, të datës 14.10.2020,kundër të akuzuarve R. C., M. Z.që të dytë nga Gjakova, 

për shkak se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale sulm, nga neni 184 par.1 lidhur me nenin 

31 të KPRK-së, kundër të  akuzuarit R. C. nga Gjakova, për shkak se ka kryer veprën penale 

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

akuzuarve Sh. M. nga Gjakova, dhe S. Gj. nga fsh.. . . K.Gjakovë, për shkak se në bashkëkryerje 

kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor, nga neni 185 par.2 lidhur me par.1 nën par.1.4 e 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, duke i propozuar gjykatës që të njëjtit të shpallen fajtore dhe të 

dënohet sipas ligjit. 

 

              I akuzuari R. C. në shqyrtimin fillestar lidhur me fajësinë deklaron se e pranon fajësinë 

për veprat penale me të cilat akuzohem,  ashtu siç janë përshkruar në dispozitivin e I dhe të II të 

aktakuzës, për të cilat vepra jam penduar pa masë duke premtuar se të njëjtat nuk do ti përsërisë, 

shton se pas këtij rasti me të njëjtit nuk kam pasur mosmarrëveshje dhe kemi arritur që të 

pajtohemi në mesë veti, duke kërkuar falje njërit tjetrit, duke premtuar se në të ardhmen nuk do 

të përsërisë vepra të tilla penale, shton se jam në gjendje të dobët materiale, jam i pa punë, jam 

mbajtës i vetëm i familjes, jam realizues i ndihmave sociale, si dhe për herë të parë paraqitem në 

gjykatë për një vepër të kryer penale por premtoi se do të jetë edhe hera e fundit, andaj i propozoi 

gjykatës që të ketë parasysh këto rrethana dhe të më shqiptoi një dënim më të butë.   

 

               I akuzuari M. Z.në shqyrtimin fillestar lidhur me fajësinë deklaron, se e pranon fajësinë 

për veprën penale me të cilën akuzohem,  ashtu siç janë përshkruar në dispozitivin e I të 

aktakuzës, për të cilën vepër jam penduar pa masë duke premtuar se të njëjtën nuk do të përsërisë, 

pas rastit ne jemi pajtuar në mesë veti, ia kemi falur gabimin njërit tjetrit duke premtuar se në të 

ardhmen nuk do të përsërisim të njëjtën, tani nuk kemi asnjë mosmarrëveshje në mes veti, shton 

se jam në gjendje të dobët materiale, jam i pa punë, baba i tre fëmijëve, mbajtës i vetëm i familjes 

si dhe jam realizues i ndihmave sociale, më par nuk kam qenë i dënuar, për herë të parë paraqitem 

në gjykatë për një vepër të kryer penale, andaj i propozoi gjykatës që të ketë parasysh këto 

rrethana dhe të më shqiptoi një dënim më të butë.  

 

             I akuzuari Sh. M. në shqyrtimin fillestar lidhur me fajësinë deklaron se e pranon fajësinë 

për veprën penale me të cilën akuzohem,  ashtu siç është përshkruar në dispozitivin e III të 

aktakuzës, për të cilën vepër jam penduar pa masë duke premtuar se të njëjtën nuk do ta përsërisë, 

pas rastit kemi kërkuar njërit tjetrit falje për gabimin që kemi bërë, kemi arritur marrëveshjen e 
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pajtimit dhe tani nuk kemi asnjë mosmarrëveshje në mesë veti, shton se jam në gjendje të dobët 

materiale, jam i pa punë si dhe për herë të parë paraqitem në gjykatë për një vepër të kryer penale, 

por premtoi se do të jetë edhe hera e fundit, andaj i propozoi gjykatës që të ketë parasysh këto 

rrethana dhe të më shqiptoi një dënim më të butë.  

 

            I akuzuari S. Gj. në shqyrtimin fillestar lidhur me fajësinë deklaron, se e pranon fajësinë 

për veprën penale me të cilën akuzohem, ashtu siç është përshkruar në dispozitivin e III të 

aktakuzës, për të cilën vepër jam penduar pa masë duke premtuar se të  njëjtën nuk do ta 

përsërisë, pas rastit kemi kërkuar njërit tjetrit falje për gabimin që kemi bërë, kemi arritur 

marrëveshjen e pajtimit dhe tani nuk kemi asnjë mosmarrëveshje në mesë veti, shton se jam në 

gjendje të dobët materiale, jam mbajtës i vetëm i familjes i katër fëmijëve, si dhe për herë të parë 

paraqitem në gjykatë për një vepër të kryer penale por premtoi se do të jetë edhe hera e fundit, 

andaj i propozoi gjykatës që të ketë parasysh këto rrethana dhe të më shqiptoi një dënim më të 

butë.  

              

           Duke u deklaruar lidhur me mendimin lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarve, prokurori i shtetit ka deklaruar se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë,  pasi që të 

njëjtit kuptojnë natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimin e fajësisë e bëjnë me vullnet 

dhe vetëdije të plotës, si dhe pranimi i fajësisë mbështetet në provat dhe faktet që përmban 

aktakuza. 

 

             Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike siç është përshkruar në tri 

dispozitivat e aktakuzës: Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i 

fajësisë nga të akuzuarit, të cilët në shqyrtimin fillestar vullnetarisht kanë pranuar fajësinë, për 

shkak të cilës gjykata nuk ka administruar provat, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i 

fajësisë nga të akuzuarit është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë 

gjyqtarja e vetme gjykues konstatoi se të akuzuarit kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit 

të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga të akuzuarit, pranimi i fajit mbështetet në faktet e 

çështjet që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë 

tjetër dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.   

 

   Gjykata nga të cekurat më lartë  ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarve 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarit ti shpall fajtorë dhe ti gjykojë në bazë të 

ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tyre. 

 

              Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen 

e llojit dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat 

personale të akuzuarve: gjendjen e tyre tejet të dobët ekonomike, janë mbajtës të vetëm të 

familjes ,janë familjar, pranimin e fajësisë, pendimin e tyre dhe premtimin se në të ardhmen nuk 

do të kryejnë vepër penale, sjelljet e tyre tejet korrekte në gjykim, kërkim falje njëri tjetrit, 

pajtueshmërinë e tyre,  e sidomos faktin se për herë të parë ndeshen me ligjin, duke mos gjetur 

rrethana posaçërisht rënduese, Gjykata ka ardhur në përfundim se me dënim e shqiptuar si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 38 dhe 47 i KPRK-së 

dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale 

të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedojnë të akuzuarit dhe ky dënim i tillë i shqiptuar 

sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat 

personale të cilat i posedojnë të akuzuarit dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikoj në parandalimin 

të akuzuarve nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë rehabilitimin e tyre do 
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të parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të shpreh gjykimin shoqëror për 

veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

               Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale të bien në barrën e mjeteve buxhetore, 

Gjykata e mori në mbështetje të nenit 453 par.4 të KPPK-së, nga se detyrimi që të paguajnë 

shpenzimet procedurale do të rrezikonte gjendjen materiale të akuzuarve dhe personave që ata 

detyrohen të mbështesin materialisht. 

 

              Vendimi për udhëzimin e palëve të dëmtuara në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.2 të KPPK-ës. 

 

               Nga sa u tha më lart u vendosë si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, konform nenit  365 

të KPP-së. 

 

               GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 

                                                    Departamenti i përgjithshëm 

P. nr.381/20  më datë 08.03.2021 

 

Sekretarja juridike              Gjyqtarja e vetme gjykuese 

Lamije Kuqi                                                 Diana Sina 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin prej 

15 ditësh, nga dita e marrjes së tij në dorëzim, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmes kësaj 

Gjykate. 
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