
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 
 

 

1 (8)  

   
2
0
1
8
:0
2
5
4
9
1
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Numri i dokumentit:     01035011 

         

                                    P.nr.850/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Drilon Haraçia, me procesmbajtësen Valbone Hoxha, në çështjen penale kundër të 

akuzuarit M.K nga Gjakova, për shkak të veprës penale lëndimi i lehtë truporë nga neni 188 par.1 

nënpar1.4 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Gjakovë – 

Departamenti i Përgjithshëm, me numër PP.nr.1396/2017, të datës 06.12.2017, pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor publik, me datën 08.07.2020, në prezencën e Prokurores së Shtetit Dëshire Jusaj 

si dhe të akuzuarit, ndërsa me dt.09.07.2020 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa u përpilua me 

dt.22.07.2020, këtë,  

  

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari: 

 

M.K., nga i ati L., e ëma N., e gjinisë T,, data e  lindjes..., në Komuna e Malishevës, tani 

me banim në Gjakovë, i martuar, atë i katër fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, punon si punëtor 

në ndërtim, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar - shtetas i Republikës se Kosovës, me numër 

personal: .... 

Ë SH T Ë  F A J T O R  

 

Sepse me datën 16.08.2017 rreth orës 16.45 min, në Gjakovë i shkakton lëndime të lehta 

trupore të dëmtuarit K.I nga Gjakova në atë mënyrë që derisa i dëmtuari si zyrtar i K.,-it, të akuzuarit 

i refuzon, lidhjen e re të rrymës, pa paguar borxhin, i akuzuari i revoltuar lidhur me këtë del nga zyra 

dhe e pret të dëmtuarin pas ndërtesës së K.,-it, e fillimisht e shan dhe ofendon e më pas e sulmon 

fizikisht duke e goditur me grushte pjesëve të trupit ku i shkakton lëndime të lehta trupore, sipas 

ekspertizës mjeko-ligjore Dr. N.H dt. 30.10.2017. 

 

 Me këto veprime ka kryer vepër penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 nën 

par 1.4 të KPRK-së. 

 

 Andaj, gjykata në kuptim të neneve 4, 7, 17 par.1, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 73, 74 dhe nenit 

188 par.1  nën par 1.4 të KPRK-së, të akuzuarit i shqipton: 

 

 

D Ë N I M I N  M E  K U S H T 
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Duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda afatit të verifikimit prej 1 (një) viti, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

I dëmtuari: K.I nga Gjakova nga Gjakova, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, 

udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

Detyrohet i akuzuari M.K, që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale dhe atë për 

ekspertizën mjeko-ligjore në shumën prej nga 20 (njëzet) €uro, shpenzimet e paushallit gjyqësorë në 

shumën prej nga 30 (tridhjetë) €uro, ndërsa për programin për kompensimin e viktimave të krimit 

secili veç e veç shumën prej nga 30 (tridhjetë) €uro, të gjitha këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) 

ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

1. Ecuria e procedurës penale dhe fjala përfundimtare e palëve 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

ngritur aktakuzën PP.nr.1396/17 të datës 06.12.2017, kundër të akuzuarit M.K. nga Gjakova, për 

shkak të veprës penale lëndimi i lehtë truporë nga neni 188 par.1 nënpar1.4 të KPRK-së.  

 

I akuzuari M.K, gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale për 

të cilën ngarkohet me akuzë. 

 

Prokurorja e Shtetit Dëshire Jusaj në fjalën e saj përfundimtare ka deklaruar se me zbatimin 

e procedurës së provave në këtë shqyrtim gjyqësor, aktakuza ka treguar se i akuzuari M.K ka kryer 

vepër penale të lëndimit të lehtë trupor nga neni 188 par. 1 nën par. 1.4 të KPRK-së, me të cilën 

ngarkohet të përshkuara si në dispozitiv. Gjendja faktike e përshkruar në aktakuzë rrjedhë nga 

dëshmia e të dëmtuarit si dëshmitar K.I, dëshmia e dëshmitarit P.G, D.N që e dha sot në këtë seancë 

dhe mbrojtjes së të akuzuarit M.K që e bëri në këtë shqyrtim gjyqësor dhe atë në heshtje. Gjatë 

procedurës së zbatimit të provave, gjendja faktike e aktakuzës në mënyrë të pa kontestuar u  vërtetua 

edhe nga deklarata e dëshmitarit P.G i cili në deklaratën e tij ka theksuar se pasi ka shkuar për ta 

marrë veturën, prapa tunelit ka parë K.I dhe të akuzuarin duke u përleshur. I akuzuari në mbrojtjen 

e tij e mbrojti veten duke qëndruar në heshtje lidhur me veprën penale që i është vë në barrë. 

Konsideroi se dëshmia e të akuzuarit të dhënë në polici dhe mbrojtjes së tij të sotme Gjykata nuk 

duhet të ia fal besimin për shkak se me dëshminë e dëshmitarëve është vërtetuar mjaftueshëm gjendja 

e përshkruar si në dispozitivn e aktakuzës, andaj mbi këtë bazë kësaj Gjykate i propozoi që të 

akuzuarin ta shpall fajtor, ta dënoi sipas ligjit, duke obliguar në kompensimin e shpenzimeve 

procedurale dhe të atij të paushallit gjyqësor. 

 

 I akuzuari M.K në fjalën e tij përfundimtar ka deklaruar se nuk e ndijë veten fajtor për 

veprën penale për të cilën akuzohem, pasi që një vepër të tillë nuk e kam kryer dhe unë kam qenë 

i dëmtuar, andaj propozoi Gjykatës që të lirohem nga kjo akuzë. 

 

2. Provat e administruara gjatë seancës të shqyrtimit gjyqësor 

 

 Meqenëse i akuzuari M.K nuk e ka pranuar fajësinë për kryerjen e veprës penale për të 

cilën akuzohet, gjykata për vërtetimin e gjendjes faktike gjatë shqyrtimit gjyqësor i ka 

administruar këto prova: ka dëgjuar në cilësi të dëshmitarit- të dëmtuarin K.I, si dhe dëshmitarët 

P.G dhe D.N dhe ka administruar provat materiale që janë propozuar nga palët dhe atë: Akt 
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ekspertimit mjeko ligjor të dt. 16.11.2017 të Dr. F.B, Raporti fillestar i incidentit të Policisë së 

Kosovës, me numër të rastit 2017 EA 919 të dt. 16.08.2017, Deklarata e ankuesit K.I të dhënë 

në Policinë e Kosovës me dt. 16.08.2017, Raporti i Oficerit të Policisë së Kosovës me numër të 

rastit 2017 EA 919 të dt. 6.08.2017, Marrja në pyetje e të dyshuarit M.K në Policinë e Kosovës 

të dt. 02.07.2017, Intervista e marrjes në pyetje të dëshmitarit G.P në Policinë e Kosovës, me dt. 

09.09.2017, deklarata shtesë e të dëmtuarit K.I të dhënë në Policinë e Kosovës, me dt. 

13.09.2017, Intervista e dëshmitarit të dhënë në Policinë e Kosovës P.G, të dt. 13.09.2017, 

Raporti i Spitalit “Isa Grezda” në Gjakovë, me numër të protokollit 11178 të dt. 16.08.2017. 

 

2.1. Deklarata e të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit 

 

2.1.1  I dëmtuari K.I, gjatë shqyrtimit gjyqësorë është proceduar në cilësi të dëshmitarit 

i cili ka deklaruar se punoj në K.,,që 13 vite dhe që nga viti 2014 jam Koordinator i çkyqjes, 

Departamenti i Operimeve. Me datën kur ka ndodhur rasti i njëjti fillimisht ka filluar me më fyer 

e kërcënuar në zyrën time, dhe i njëjti më ka thënë se do të pres deri sa të përfundoi orari i punës, 

mirëpo unë nuk e kam marrë shqetësuese këto fjalë, mbasi që kam dal prej punës, pas K.,-it kam 

pas veturën e parkuar, kur jam afruar afër automjetit tim papritur më ka goditur. Dëshmitari ka 

deklaruar se ky ka pas një kërkesë, për regjistrim të ri, mirëpo me që i njëjti ka pas borxh kemi 

njoftuar se fillimisht duhet të paguhet borxhi dhe pastaj menjëherë procedura përfundon, ka 

shtuar se fillimisht e kemi njohur si konsumator, pasi që edhe më herët kemi pas probleme me 

këtë konsumator dhe ne kemi thënë se pas pagesës së borxhit, do të procedohet. Deklaron se ka 

pas plotë punëtor, njeri prej tyre ka qenë P.G, ndërsa të tjerët nuk më kujtohen. Të akuzuarin nuk 

e kam par kur kam dal nga objekti i K.,-it, pasi që është tuneli aty dhe si kam hyr aty ka ndodhur 

rasti. Nuk e di që dëshmitari P., ta këtë parë të akuzuarin, pasi që ne kemi qenë duke hyrë në 

vetura ku edhe jemi përshëndetur, por shton se i njëjti na ka ndarë. Dëshmitari ka deklaruar se 

nuk e kam parë vetëm kur më ka dal përpara dhe më tha kujt i tha ti në zyrë më shajte, më ka 

goditur fillimisht me kokë dhe pastaj më ka goditur me boksa, fillimisht me ka rënë në kokë, 

pastaj me grushta. Rasti ka ndodhur  pas zyrave të K.,-it me të hyrë në tunel pas 3 metrave. 

Dëshmitari ka deklaruar se P., e kam par vetëm kur na ka ndarë. Dëshmitari ka deklaruar se nuk 

besoi të ketë qenë në automjet Petriti e pastaj të ketë dal për të na ndarë. Dëshmitari deklaron se 

vetëm nëse nuk e kam parë unë, mirëpo mund të ketë parë ndonjë person tjetër. Po ashtu me P., 

jemi koleg të punës, mirëpo i njëjti punon në sektor tjetër. Dëshmitari ka deklaruar se po me G.P 

jemi koleg dhe i njëjti punon në zyrat në Rahovec. Policinë e kam njoftuar vet. Dëshmitari ka 

deklaruar se i akuzuari ka qenë në zyre tek unë, ndërsa për borxhin nuk e di mirëpo janë provat 

materiale. Dëshmitari ka deklaruar se nuk kam pas probleme, përveç para disa viteve kemi 

shkuar në çkyqje, ku na ka kërcuar dhe kemi thirre Policinë dhe na ka asistuar. Ndërsa nuk është 

hap rast. Dëshmitari ka deklaruar se nuk ka qenë D.N. në vendin e ngjarjes po ashtu nuk e njoh 

këtë E.Th. Dëshmitari ka deklaruar se nuk e dijë pse mbas tri jave je thirr ti në Polici, por kur 

kam shkuar unë në spital, kanë qenë disa polic të rinj, të cilët nuk i kam njohur. Dëshmitari ka 

deklaron se nuk e dijë ku ka shkuar i akuzuari, pasi që janë mbledhur koleget ku më kanë shtyer 

dhe kam hyrë në kerr dhe jam larguar nga vendi i ngjarjes. 

 

 2.2 Deklaratat e dëshmitarëve 

  

2.2.1 Dëshmitari P.G, gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: pas përfundimit të punës 

kam qenë duke marr makinën prapa objektit të K.,-it, kam qenë vetëm në makinë, mbasi kam 

ndez makinën dhe jam tërheq 3-4 metra prapa, i kam pa K.I me këtu të akuzuarin duke u 

përleshur, kjo ka zgjat rreth 5 sekonda, jam dal prej kerrit për mi nda, mirëpo këta e përfunduan 

përleshjen. Dëshmitari ka deklaruar se jo nuk e dijë kush ja ka filluar i pari përleshjes, vetëm e 

kam parë të akuzuarin të përgjakur por nuk e dijë se nga cila vend, pastaj janë ndarë, pastaj nuk 
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e dijë a është thirrur policia. Dëshmitari ka deklaruar se nuk e kam vërejt se i dëmtuari K.I a ka 

pas lëndime, pasi që e ka marrë makinën dhe kam vazhduar për në shtëpi. Dëshmitari ka 

deklaruar se K., e kam koleg, ndërsa të akuzuarin nuk e njoh. Vendi kur ka ndodhur përleshja 

nga unë ka qenë 5-6 metra, nuk kam muajt mi vërejt kush kë a ka goditur në ato momente, ka 

shtuar se janë ndarë kur kam dal unë, këta kanë qenë të ndarë. Të akuzuarin e kam pas afër, kurse 

të dëmtuarin e kam pas nja 6 metra larg. Dëshmitari ka deklaruar se për të akuzuarin nuk më 

kujtohet se a i ka pas syzet e thyera apo bluzën e shkyer ndërsa sa i përket pyetjes se a ka pas i 

dëmtuari diçka në dorë, shafsiger apo stelegraf, unë nuk e kam vërejtje, vetëm mund të them se 

i akuzuari ka qenë i gjakosur në fytyrë dhe i akuzuari e ka pas një bluzë të vënë në fytyrë pasi që 

ishte i gjakosur. Dëshmitari ka deklaruar se kanë qenë dy punëtorë tjerë por kanë qenë më larg 

nja 7-8 metra, pasi që ishin duke i marrë makinat, ndërsa sa i përket rojeve të sigurimit nuk i kam 

parë, ndërsa personi me emrin D.N nuk më kujtohet a ka qenë. Dëshmitari ka shtuar se punoi në 

teren, ndërsa në ora 16,30 kthehem në zyre për tu nënshkruar. 

  

2.2.2 Dëshmitari D.N gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se: në pyetjen e të akuzuarit 

se a është e vërtetë se ju i keni thënë M.U se e ka rreh me shipk të hekurit M.K, i dëmtuari K.I. 

Dëshmitari ka deklaruar se jo nuk është e vërtetë pasi që unë nuk kam qenë aty jeni përlesh. 

Dëshmitari ka deklaruar se nuk kam qenë atë ditë në vendin e ngjarjes kur ka ndodhur konflikti 

me dt. 16.08.2017 në mes të këtu të akuzuarit dhe të dëmtuarit K.I dhe nuk ka ndonjë informacion 

lidhur me këtë rast. 

 

2.3 Provat materiale 

 

Konstatohet se është bërë leximi i Akt ekspertimit mjeko ligjor të dt. 16.11.2017 të 

Dr.F.B Raporti fillestar i incidentit të Policisë së Kosovës, me numër të rastit 2017 EA 919 të dt. 

16.08.2017, Deklarata e ankuesit K.I të dhënë në Policinë e Kosovës me dt. 16.08.2017, Raporti 

i Oficerit të Policisë së Kosovës me numër të rastit 2017 EA 919 të dt. 16.08.2017, Marrja në 

pyetje e të dyshuarit M.K në Policinë e Kosovës të dt. 02.07.2017, Intervista e marrjes në pyetje 

të dëshmitarit G.P në Policinë e Kosovës, me dt. 09.09.2017, deklarata shtesë e të dëmtuarit K.I 

të dhënë në Policinë e Kosovës, me dt. 13.09.2017, Intervista e dëshmitarit të dhënë në Policinë 

e Kosovës P.G, të dt. 13.09.2017, Raporti i Spitalit Isa Grezda në Gjakovë, me numër të 

protokollit 11178 të dt. 16.08.2017. 

 

2.3.1 Nga Akt ekspertimit mjeko ligjor të dt.16.11.2017 të Dr.F.B, është konstatuar se në 

bazë të raporteve mjekësorë ka dhënë mendim se tek i dëmtuari kemi dëmtimet e përshkruara në 

gjetje-konstatim, ku paraqesin I. Ndrydhje të indeve të bota të kokës, nofullës së sipërme dhe 

anës së majtë të nofullës së poshtme, të shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë mbrretes 

(jo i mprehtë), që si të tilla bëjnë pjesë në dëmtime të lehta trupore. Këto dëmtime kanë shkaktuar 

dëmtim të përkohshëm të shëndetit. 

  

2.3.2 Nga leximi i Raportit fillestar të incidentit të Policisë së Kosovës, me numër të rastit 

2017-EA-919 të dt. 16.08.2017, gjykata ka konstatuar se në këtë raport janë përshkruar veprimet 

hetimore të ndërmarr nga Policia e Kosovës, ku rasti është paraqitur nëpërmjet të telefonit dhe i 

dëmtuar paraqitet K.I 

 

2.3.3 Nga Deklarata e viktimës të dhënë në Policinë e Kosovës, me nr. Rast. 2017-EA-

191 të dt.16.08.2017, i njëjti ka dhënë deklaruar si në shqyrtimin gjyqësor ku ka theksuar se ka 

ardhë i akuzuari për një kyqje dhe i kam thënë se duhet ta paguash borxhin për tu bërë lidhja, ku 

pastaj ai filloi të më ofendoi më zë të lartë, një ato momente ka ardhur  sigurimi i K.,-it dhe e 

kanë larguar gjatë largimit më është drejtuar me fjalët shihem ma vonë, pasi e ka përfunduar 
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punën kam shkuar tek vetura prapa objektit të K.,-it dhe aty prapë më ka dal i akuzuari dhe ka 

filluar të më godasë me grushta.  

 

2.3.4 Nga Raporti i Oficerit të Policisë së Kosovës me numër të rastit 2017 EA 919 të dt. 

16.08.2017, është konstatuar se me dt.16.08.2017 në ora 16:40  kemi marr informacion se në rr. 

... ka pasur një mosmarrëveshje, kemi arritur aty dhe kemi takuar ankuesin K.I, i cili punon në 

K.,-ë, ku ka deklaruar se sot rreth orës 15:45 min ne zyrën e tij ka shkuar një person me emrin 

M.K, i cili ka kërkuar një lidhje të re për energji, por e kemi njoftuar se duhet ta paguaj borxhin 

paraprak, mirëpo i njëjti ka filluar ta ofendoj ku ka ardhë sigurimi i K.,-it dhe e kanë larguar, ku 

duke u larguar i kishte thënë do ta shohësh ti, pasi që viktime e kishte përfunduar punën në 

drejtim të parkingut ku e kishte veturën në ato momente del i akuzuari i cili fillon ta godasë me 

grushta, ku viktima ka lajmëruar rastin, pastaj viktimën e kemi dërguar në emergjencë për 

ekzaminim mjekësor. 

 

2.3.5 Nga deklarata e të akuzuarit të dhënë në Polici me dt.02.09.2017, i cili ka deklaruar 

se me datën 13.08.2017 kam qenë në zyrat e kompanisë K., ku kam kërkuar që të më bëhet një 

kryqja e re dhe me datën 16.08.2017 rreth 15.30 kam shkuar te pyes se pse nuk kanë ardhur që 

të bëhet lidhja dhe me kanë thënë shko në katin e 3 të zyrtari K.I i cili më tha se keni obligime 

ndaj K., për të cilat duhet të kryhen dhe bashkëpunëtori i tij F.P. i tha që ky ka një obligim por 

ky paguan me rregull dhe zyrtari K., me inate personale me tha “kurrë nuk ke ma bere kyçje të 

re” dhe aty prezentë ishte edhe një sigurim i fshatit ... të cilit nuk ia di emrin dhe F.P kur zyrtari 

me ofendoi me fjalët “ta q... nonen, babën dhe krejt me rend” dhe pastaj un kam dal nga zyra dhe 

pastaj rreth 30 minutave jam kthyer të shkoj ta marr veturën time që e kam pasur te parkuar pas 

tunelit dhe aty e kam takuar K., të cilin e pyeta pse me ka sharë dhe ai më ka goditur me një mjet 

të cilin e kishte në dorë dhe pastaj ka ikur me një veturë të tipit Golf 3 ngjyrë e kuqe. Kemi pasur 

një marrëveshje para rreth 8 vitesh lidhje me një ç kyçje të rrymës në rrugën ... dhe mendoj se 

nga aty ky ka pasur inati me mua dhe ofendoi me ato fjalë. Unë nuk e kam pritur atë por kam 

qenë në Xhami që të falem në Xhamin që është afër zyrave të K.,. Nuk e kam goditur. Nuk e di 

ka qenë diçka e vogël mund të jetë kaqavide. Lidhur me plagët e mia i kam trajtuar vet. Unë nuk 

kam ardhur në polici sepse sipas kanunit ai e ka për detyrim të më dërgoi njerëz dhe të më tregoi 

se pse. Prezent gjatë përleshjes  kanë qenë 3 persona të cilët punojnë në K.,, por do ti siguroi 

emrat dhe do ti sjell sepse nuk i njoh personalisht. 

 

2.3.6 Nga deklarata e dëshmitarit F.P të dhënë në Polici me dt.09.09.2017 i cili ka 

deklaruar se unë kam qenë në zyrën time duke punuar dhë në zyrën të cilën e kam ngjit, i kam 

dëgjuar disa zëra me ton të lartë dhe kam shkuar aty e kam vërejtur kolegun K.I dhe një palë 

tjetër dhe kishin një mosmarrëveshje lidhur me një kërkesë të konsumatorit për një kyçje të re e 

cila ishte refuzuar për shkak të borxhit, i njëjti insistonte që ti bëhet lidhja dhe K., se nuk mund 

të realizohet dhe “pala i tha që unë e lidhi e ti hajde e këpute” dhe pastaj K., i tha që “unë 

personalisht sot ë vij e ta këpus” pastaj kam ndërhyrë që ta qetësoj situatën dhe e kam përcjell 

konsumatorin deri të shkallët dhe gjatë rrugës janë shkëmbyer disa të shara në mes tyre dhe 

konsumatori pasta u largua, fillimisht ka filluar të shaj konsumatori ndërsa fjalët nuk më 

kujtohen. Ndërsa çka ka ndodhur jashtë orarit të punës nuk kam njohuri. 

 

2.3.7 Nga deklarata e dëshmitarit P.G të dhënë në Polici me dt.13.09.2017 i cili ka 

deklaruar unë kam qenë duke dal nga puna pasi kishte përfunduar orari së bashku me stafin ku 

ndër ta ishte edhe K.I i cili është takuar me një person dhe është ndalur tek tuneli edhe unë kam 

vazhduar dhe kam hipur në veturën time pasi e kam nxjerr veturën nga parkingu i kam parë duke 

u rrahur në mes vete. M., ka qenë duke e pritur K.. Po e kam vërejtur se M., e ka goditur K., me 
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kokë në kokë dhe pastaj ka filluar përleshja dhe unë kam dal nga vetura që ti ndaj por ata u 

larguan vet.  

 

2.3.8 Nga Raporti i Repartit të Emergjencës së Spitalit Rajonal “Isa Grezda” në Gjakovë 

me numër 11178 të dt.16.08.2017 është konstatuar se i dëmtuari K.I është sjell nga Policia për 

ekzaminim, ku është konstatuar gjendja e tij fizike. 

 

 2.4 Mbrojtja e të akuzuarit  

 

2.4.1 I akuzuari M.K gjatë shqyrtimit kryesor nuk e ka pranuar fajësinë ndërsa në 

mbrojtën e tij ka deklaruar se do të shfrytëzoj të drejtën time të mbrohem në heshtje. 

 

3. Elementet e veprës penale     

 

Në nenin 188 par.1 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës penale  

lëndimi të lehtë trupor e kryen: “Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor”, 

ndërsa nën paragrafi 1.4 ka përcaktuar se “kur kemi dëmtim të përkohshëm të shëndetit të 

personit tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit”. Ndërsa paragrafi 2 ka 

përcaktuar se: “kur vepra penale nga paragrafi 1 kryhet me armë, mjet të rrezikshëm apo me 

ndonjë send tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, 

kryesi dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.” 

 

4. Vlerësimi dhe analizimi i provave   

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, ka vlerësuar me shumë kujdes të gjitha provat të cilat janë 

administruar gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor dhe ka ardhur në përfundim se nuk duhet t’i 

falet besimi deklarimit të akuzuarit M.K të dhënë gjatë seancave të shqyrtimeve gjyqësore me të 

cilin e mohon kryerjen e veprës penale ngase kjo sipas vlerësimit të gjyqtarit të vetë gjykues 

është bërë thjeshtë me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale. Gjykata nuk ja fali besimin 

të akuzuarit për shkak se deklarimet e tij janë në kundërshtim me provat të cilave gjykata ja ka 

falur besimin, siç është deklarata e të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit K.I, si dhe deklarata e 

dëshmitarëve P.G dhe D.N, si dhe me raportin e oficerit F.H, si dhe lidhur me lëndimet nga Akt 

ekspertimit mjeko ligjor të dt. 16.11.2017 të Dr.F.B, dhe nga Raporti i Repartit të Emergjencës 

së Spitalit Rajonal “Isa Grezda” në Gjakovë me numër 11178 të dt.16.08.2017, ku është vërtetuar 

se i akuzuari ditën kritike ka shkuar tek zyrat e K.,-it dhe është takuar me të dëmtuarin ku ka 

paraqitur një kërkesë për kyçje të re të energjisë, ku i dëmtuari i ka treguar se duhet ta bëni 

pagesën e borxhit paraprak në mënyrë që kërkesa juaj të realizohet ku i akuzuari pastaj ka filluar 

ta ofendoj me fjalë ku pastaj kanë ardhur sigurimi i K.,-it dhe dëshmitari G.P dhe e kanë larguar 

ku i akuzuari iu ka drejtuar me fjalët se shihem më vonë lidhur me mosmarrëveshjen ne zyrat e 

K.,-it këtë e ka konfirmuar edhe punëtori i K.,-it G.P në deklaratën e dhënë në Polici. Pastaj me 

të përfunduar orarin e punës i dëmtuari shkon tek parkingu i veturave prapa zyrave të K.,-it ku i 

akuzuari ishte duke e pritur tek tuneli, ku i del i akuzuari dhe e sulmon me grushta ku lidhur me 

këtë e ka konfirmuar edhe dëshmitari P.G i cili ka deklaruar se kam qenë vetëm në makinë, mbasi 

kam ndez makinën dhe jam tërheq 3-4 metra prapa, i kam pa K.I me këtu të akuzuarin duke u 

përleshur, kjo ka zgjat rreth 5 sekonda, jam dal prej kerrit për mi nda, mirëpo këta e përfunduan 

përleshjen, nuk e dijë kush ja ka filluar i pari përleshjes (në deklaratën e dhënë në polici ka 

deklaruar se i akuzuari i ka renë kokë më kokë të dëmtuarit dhe pastaj ka filluar përleshja), vetëm 

e kam parë të akuzuarin të përgjakur por nuk e dijë se nga cili vend, pastaj janë ndarë, për të 

akuzuarin nuk më kujtohet se a i ka pas syzet e thyera apo bluzën e shkyer ndërsa sa i përket 

pyetjes se a ka pas i dëmtuari diçka në dorë, shafsiger apo stelegraf, unë nuk e kam vërejtje, 
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vetëm mund të them se i akuzuari ka qenë i gjakosur në fytyrë dhe ka pas një bluzë të vënë në 

fytyrë pasi që ishte i gjakosur. Gjykata lidhur me lëndimet e të akuzuarit nuk ka ndonjë raport 

mjekësor pasi që i njëjti nuk është paraqitur në Spital lidhur me lëndimet pasi që kishte ikur nga 

vendi i ngjarjes dhe është paraqitur në Polici për të dhënë deklaratë me dt.02.09.2017, andaj 

Gjykata duke u bazuar në provat material si Akt ekspertimit mjeko ligjor të dt. 16.11.2017 të 

Dr.F.B, dhe nga Raporti i Repartit të Emergjencës së Spitalit Rajonal “Isa Grezda” në Gjakovë 

me numër 11178 të dt.16.08.2017, ka vërtetuar se i akuzuari të dëmtuarit i ka shkaktuar lëndime 

të lehta trupore, Gjykata ka vlerësuar edhe pretendimet e të akuzuarit i cili ka deklaruar se ka 

qenë në xhami por sipas vlerësimit të kësaj Gjykate rasti kur i akuzuari ka qenë në zyrat e K.,-it, 

ka qenë ora 15.45  min, ku kishte ndodhur konflikti verbal, ku i akuzuari pastaj ka dal jashtë dhe 

e ka pritur të dëmtuarin tek parkingu i veturave duke e ditur se i dëmtuari do të vie për të marr 

veturën duke e goditure me grushta, andaj sipas vlerësimit të kësaj Gjykate ka ardhe ne 

përfundim se na bazë të provave të administruara është vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën 

penale lëndimi i lehtë truporë nga neni 188 par.1 nënpar1.4 të KPRK-së. 

 

5. Gjendja faktike e vërtetuar  

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë gjyqtari i vetëm gjykues ka vërtetuar këtë 

gjendje faktike. 

 

- se i akuzuarit M.K, me dashje ka kryer veprën penale të lëndimit të lehtë trupor nga 

neni 188 par.1 pika 1.4 të KPRK-së, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv 

të Aktgjykimit. 

 

6. Vendimi për shpalljen fajtor të akuzuarit   

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë, gjykata e shpalli fajtor të akuzuarin M.K për 

shkak të veprës penale të lëndimit të lehtë trupor nga neni 188 par.1 pika 1.4 të KPRK-së, ngase 

veprimet e të njëjtit i përmbajnë të gjitha tiparet e kësaj vepre penale dhe për këtë ka vendosur 

që të akuzuarin të shpall fajtor dhe të gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar 

përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

7. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

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

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen 

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

personale të akuzuarit: se jeton me katër anëtarë të familjes, është mbajtës i vetëm i familjes, po 

ashtu nuk ka qenë asnjëherë i dënuar për ndonjë vepër penale. Ndërsa duke mos gjetur rrethana 

rënduese gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit nga neni 41 të KPRK-së dhe se ky dënim si 

i tillë i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me 

rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojë në 

parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë 

rehabilitimin e tij, do të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të 

shprehë gjykimin shoqëror për veprën  penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit. 

 

8. Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike    
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Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore-juridike 

në kontest civil është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 463 par.2 lidhur me par.1 të KPP-

së. 

 

9. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor është 

marrë konform nenit 450 par.1 dhe 2 nënpar.2.6 lidhur me nenin 453 par.l të KPP-së, ndërsa për 

programin për kompensimin e viktimave të krimit është marr konform nenit 39 par.3 nënpar.3.1 

të Ligjit Nr.05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 365 të 

KPP-së. 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.850/17, me datë 22.07.2020 

 

Procesmbajtësja,                                 Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Valbone Hoxha                                       Drilon Haraçia  

 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate.  

 

 

 


