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Numri i lëndës: 2020:153713 

Datë: 19.12.2022 

Numri i dokumentit:     03907913 

 

P.nr.262/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm gjykues Dardan Hoxha, si dhe me sekretarin juridik Ilvi 

Raba, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të akuzuarve E. S. nga Rahoveci, i ngarkuar me 

veprat penale Sulmi nga neni 184 par.3 nën par.3.2 lidhur me par.2 dhe 1 të KPRK-së dhe 

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 dhe kundër të akuzuarit A. S. nga Rahoveci, i ngarkuar me veprat 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, të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë-

Departamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr.795/20 të datës 03.11.2020, pas përfundimit të seancës së 

shqyrtimit fillestar, publik, me datë 17.11.2022 në prezencën e Prokurorit të Shtetit, Anton 

Hasanaj, të dëmtuarit A. Z. dhe I. Z., si dhe të akuzuarit E. S., me mbrojtësin av. Z. H. nga 

Prishtina, sipas autorizimit dhe i akuzuari A. S., me mbrojtësin av. A. S. nga Prishtina, sipas 

autorizimit, më datë 21.11.2022, publikisht mori dhe shpalli, ndërsa me datë 19 Dhjetor 2022, 

përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Të akuzuarit,  

E. S., i lindur me datë ... në Rahovec, ku dhe jeton, në rrugën “B. I.”, p.nr., nga i ati S. 

dhe e ëma E., e gjinisë B., i martuar, baba i pesë (5) fëmijëve, i pa arsimuar, blegtor, i gjendjes 

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

 

A. S., i lindur me datë ... në Rahovec, ku dhe jeton, në rrugën “B. I.”, p.nr., nga i ati S. 

dhe e ëma E., e gjinisë B., i martuar, baba i katër (4) fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, blegtor, 

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

 

 

JANË FAJTOR 

 

Sepse: 

I akuzuari, E. S., 
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I. Me dt.24.08.2020 rreth orës 10:30 në Rahovec pikërisht në afërsi të pompës së 

derivateve ‘’F. C.’’,  me dashje ka përdor forcën ndaj tjetrit dhe atë ndaj të dëmtuarit – viktimës 

së ndjeshme A. Z., në atë mënyrë që ditën kritike pasi takohen tek vendi i lartcekur dhe për shkak 

të një mosmarrëveshje që kishin mes vete lidhur me vendin e kullotjes së deleve, të njëjtit 

fillimisht fjalosen mes vete e më pas i’a merr të dëmtuarit një dru nga dora dhe me të e godet një 

herë në pjesën e pasme të trupit, me ç’rast tek i dëmtuari ka shkaktuar dhembje dhe shqetësim. 

-Me këto veprime ka kryer veprën penale Sulmi nga neni 184 par.3 nën par.3.2 lidhur 

me par.2 dhe 1 të KPRK-së. 

Të akuzuarit, E. S. dhe A. S. 

II. Me dt.24.08.2020 rreth orës 10:30 në Rahovec pikërisht në afërsi të pompës së 

derivateve ‘’F. C.’’, të pandehurit në bashkëveprim me njëri-tjetrin, me dashje dhe me mjet të 

fortë i shkaktojnë lëndime të lehta trupore të dëmtuarit A. Z., në atë mënyrë që ditën kritike pasi 

takohen tek vendi i lartcekur dhe për shkak të një mosmarrëveshje që kishin mes vete lidhur me 

vendin e kullotjes së deleve, të njëjtit fillimisht fjalosen mes vete e më pas me drunjtë e godasin 

disa herë në kokë, duar dhe shpindë, me ç’rast i shkaktojnë lëndime të lehta trupore me pasoja 

të përkohshme për shëndetin, të përshkruara si në akt ekspertimin mjeko-ligjor të dr.B. C. me 

numër të referencës 298/2020, dt.13.09.2020. 

-Me këto veprime 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. 

 

III. Me dt.24.08.2020 rreth orës 10:30 në Rahovec pikërisht në afërsi të pompës së 

derivateve ‘’F. C.’’, të pandehurit në bashkëveprim me njëri-tjetrin, me dashje dhe me mjet të 

fortë i shkaktojnë lëndime të lehta trupore të dëmtuarit I. Z., në atë mënyrë që ditën kritike pasi 

takohen tek vendi i lartcekur dhe për shkak të një mosmarrëveshje që kishin mes vete lidhur me 

vendin e kullosjes së deleve, të njëjtit fillimisht fjalosen mes vete e më pas me drunjë e godasin 

disa herë në pjesë të ndryshme të trupit, me ç’rast i shkaktojnë lëndime të lehta trupore me pasoja 

të përkohshme për shëndetin, të përshkruara si në akt ekspertimin mjeko-ligjor të dr.B. C. me 

numër të referencës 298/2020, dt.13.09.2020. 

 

-Me këto veprime 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. 

 

Prandaj, kjo gjykatë në bazë të neneve 4, 7, 8, 9, 17, 21, 38, 39 par. 1 pika 1.1, 40 par.1 

pika 1.2, 42, 69, 70, nenit184 par.3 nën par.3.2 lidhur me par.2 dhe 185 par.2 lidhur me par.1 

nën par.1.4 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe nenit 248, 365 si dhe 370 të KPPRK-së, të 

akuzuarit i: 

 

GJ Y K O N 

 

Të akuzuarit, E. S., 
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Për veprën penale si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi i shqipton (cakton), 

dënim me burgim prej shtatë (7) muaj. 

 

Për veprën penale si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi i shqipton (cakton), 

dënim me burgim prej nëntë (9) muaj. 

 

Për veprën penale si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi i shqipton (cakton), 

dënim me burgim prej nëntë (9) muaj. 

 

Të akuzuarit, A. S., 

Për veprën penale si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi i shqipton (cakton), 

dënim me burgim prej nëntë (9) muaj. 

 

Për veprën penale si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi i shqipton (cakton), 

dënim me burgim prej nëntë (9) muaj. 

 

Gjykata, konform nenit 76 të KPRK-së, të akuzuarve për të gjitha veprat penale, iu 

shqipton këtë:  

 

DËNIM UNIK ME BURGIM  

 

Të akuzuarit, E. S., 

Duke i vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej një (1) vit e dhjetë (10) muaj, i 

cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Koha e kaluar në paraburgim nga data 24.08.2020 deri më datë 22.09.2020,  do t’i 

llogaritet në dënimin e shqiptuar. 

 

Të akuzuarit, A. S., 

Duke i vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej një (1) vit e tre (3) muaj, i cili 

dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Koha e kaluar në paraburgim nga data 24.08.2020 deri më datë 22.09.2020,  do t’i 

llogaritet në dënimin e shqiptuar 

 

Të dëmtuarit, A. Z., i lindur më datë ..., me numër personal ...; I. Z., i lindur më datë ..., 

me numër personal ... dhe A. Z., i lindur më datë ..., me numër personal ..., lidhur me 

kompensimin e dëmit, udhëzohen në kontestin e rregullt juridiko civil. 

 

Obligohen të akuzuarit E. S. dhe A. S., që në mënyrë solidare t’i paguajnë shpenzimet e 

procedurës penale dhe atë: në emër të paushallit gjyqësor shumën prej tridhjetë (30) €uro, në 

emër të fondit për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej tridhjetë (30) €uro, si dhe në 

emër të ekspertizave mjekoligjore të punuar nga Dr.B. C., nr. Referencës 298/2020 të datës 
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13.09.2020 shumën prej gjashtëdhjetë (60) €uro, të gjitha këto në afat prej pesëmbëdhjetë (15) 

ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

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

PP/II.nr.795/20 të datës 03.11.2020, kundër të akuzuarve E. S. nga Rahoveci, i ngarkuar me 

veprat penale Sulmi nga neni 184 par.3 nën par.3.2 lidhur me par.2 dhe 1 të KPRK-së dhe 

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 dhe kundër të akuzuarit A. S. nga Rahoveci, i ngarkuar me veprat 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. 

 

Gjykata para se të caktoj shqyrtimin fillestar, në vështrim të aktakuzës, ka vlerësuar sipas 

detyrës zyrtare çështjen e kompetencës territoriale dhe të asaj lëndore. 

 

Sa i përket kompetencës territoriale, gjykata vlerëson se në kuptim të nenit 29 paragrafi 

1 i KPPRK-së, kompetencë territoriale për të gjykuar një çështje juridiko-penale ka gjykata në 

territorin e së cilës është kryer ose është tentuar të kryhet vepra penale, apo gjykata në territorin 

e së cilës është shkaktuar pasoja. Në rastin konkret, vepra penale është kryer në Rahovec, andaj 

Gjykata Themelore në Gjakovë – Dega në Rahovec, ka kompetencën territoriale në gjykimin e 

kësaj çështje. 

 

Duke vlerësuar kompetencën lëndore, gjykata konsideron se me qenë se për veprën 

penale Sulmi nga neni 184 par.3 nën par.3.2 lidhur me par.2 dhe 1 të KPRK-së, është paraparë 

dënimi me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet dhe për 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, 

është paraparë dënimi me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet dhe meqenëse të 

njëjtat vepra nuk janë paraparë me nenin 22 të KPPRK-së, atëherë gjykata konstaton se 

departamenti i përgjithshëm ka kompetencën lëndore për gjykimin e kësaj çështje. 

 

Gjykata, duke vepruar sipas aktakuzës, PP/II.nr.795/20 të datës 03.11.2020, më datë 

17.11.2022 ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin fillestar gjyqësor, ku të pranishëm kanë qenë 

Prokurori i Shtetit Anton Hasanaj, të dëmtuarit A. Z. e I. Z. si dhe të akuzuarit E. S. me mbrojtësin 

e tij av. Z. H.  dhe i akuzuari A. S., me mbrojtësin e tij av. A. S..  

 

I akuzuari, E. S., lidhur me deklarimin mbi fajësinë apo pa fajësinë tij ka deklaruar se:  e 

pranon fajësinë për të gjitha pikat e akuzës, palëve të dëmtuara ju ka kërkuar falje duke shtuar 

se ndjehet i penduar për këto veprime. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit E. S., av. Z. H., ka deklaruar se: lidhur me pranimin e fajësisë 

nga ana e mbrojturit tim, i njëjti ka bërë pranimin e fajësisë me vullnete të plotë pa presion 

gjithmonë me konsultim të plotë profesional nga ana ime si mbrojtës, duke njoftuar me 

beneficionet e pranimit të fajësisë në këtë fazë, si që e dëgjuat edhe ju i njëjti kërkon nga pala e 
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dëmtuar që të mos ketë provokime, ngacmime në çfarë do forme kundër të mbrojturit tim, 

gjykatës i ka propozuar që me rastin e vendosje lidhur me llojin dhe lehtësimin e dënimit të merre 

parasysh rrethanat lehtësuese si pranimin e fajësisë, keqardhjen e shprehur sjelljen e tij para 

gjykatës dhe organeve tjera, më parë i pa dënuar, dhe pas vlerësimit të  këtyre rrethanave 

lehtësuese t’i shqiptojë ndonjë dënim alternativ. 

 

I akuzuari, A. Z. lidhur me deklarimin mbi fajësinë apo pa fajësinë tij ka deklaruar se: e 

pranon fajësinë për të gjitha pikat e akuzës, ndjehet i penduar për këto veprime dhe se palvë të 

dëmtuara ju kërkon falje. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit A. S., av. A. S., ka deklaruar se: e mbështetë në tërësi pranimin 

e fajësisë për të mbrojturin e tij në këtë fazë të procedurës, i njëjti pranimin e fajësisë e ka bërë 

në mënyrë vullnetare, pas njoftimit lidhur me benifitet dhe pasojat e pranimit fajësisë, duke 

kërkuar nga gjykata që ta aprovoj pranimin e fajësisë, gjithashtu lut gjykatën që gjatë përcaktimin 

të llojit dhe lartësisë së dënimit të merr parasysh të gjitha rrethanat e sidomos rrethanat 

lehtësuese, si pranimin e fajësisë, se i njëjti nuk ka ra asnjëherë ndesh me ligjin deri më tani, si 

dhe pendimin e shprehur për rastin që ka ndodhë. I njëjti është mbajtësi i vetëm i familjes, andaj 

i propozon gjykatës që të mbrojturit të tij të i shqiptojë një dënim sa më të but dhe të arsyeshëm, 

të cilën nuk do ta pengonte në punën e tij. 

 

Prokurori i Shtetit, Anton Hasanaj, lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve 

në seancën e shqyrtimit të fillestar gjyqësor ka deklaruar se: nuk e kundërshtojnë pranimin e 

fajësisë të bërë gjatë këtij shqyrtimi fillestar, pasi  që pranimi i fajësisë është bërë  në mënyrë 

vullnetare dhe pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësit të tyre, pra me vetë pranimin e 

fajësisë, është vërtetuar në tërësi gjendja faktike e përshkruar në tri pikat e dispozitivit të 

aktakuzës. Prandaj gjykatës i propozon që të bëjë pranimin e fajësisë si shprehjeje të lirë të 

vullnetit dhe të akuzuarve të iu shqiptojë  nga një dënim meritor konform ligjit, duke i vlerësuar  

rrethanat lehtësuese dhe atë pranimin e fajësisë dhe pendimin për veprat të kryera, ndërsa si 

rrethanë rënduese të vlerësoj faktin se veprat penale për të cilat ngarkohen të pandehurit 

përfshinë disa viktima pra 3 të dëmtuar, e po ashtu i dëmtuari A. Z. është i moshës së re 

gjegjësisht i mitur, po ashtu të njëjtit të obligohen në pagesën e shpenzimeve procedurale. 

 

I dëmtuari A. Z. ka deklaruar se: e mbështetë në tërësi fjalën e Prokurorit të Shtetit, 

njëkohësisht i bashkëngjitëm ndjekjes penale si dhe e njoftoj gjykatën që do të parashtrojë 

kërkesën pronësoro-juridike. 

 

I dëmtuari I. Z. ka deklaruar se: e mbështesë në tërësi deklarimin e Prokurorit të Shtetit 

dhe  deklarimin e babait tim A. Z.. 

 

Pasi gjyqtari i vetëm gjykues u bind se të akuzuarit e kanë kuptuar natyrën, benefitet dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë, si dhe pasi që konstatoi se pranimi është në përputhje me nenin 248 

të KPPRK-së, me aktvendim e aprovoi pranimin e fajësisë për të akuzuarit E. S. për veprat penale 

Sulmi nga neni 184 par.3 nën par.3.2 lidhur me par.2 dhe 1 të KPRK-së dhe 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 
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KPRK-së dhe A. S., për veprat 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. 

 

 Bazuar në aktin e pranimit të fajësisë dhe konform dispozitave të nenit 246 e 248 të 

KPPRK-së, gjykata nuk është lëshuar në procedimin e provave në këtë çështje penale. 

 

Gjykata, gjendjen faktike në raport me veprat penale, të përshkruar në aktin akuzues dhe 

në dispozitivin e këtij aktgjykimi, e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë të bërë nga të akuzuarit, 

ku për shkak të pranimit të fajësisë, gjykata fare nuk i ka administruar provat e çështjes. 

 

Sipas detyrës zyrtare dhe konform nenit 257 të KPPRK, gjykata nuk gjeti se ekziston 

ndonjë provë e papranueshme, gjithashtu në tërësi ka vërtetuar se të akuzuarit kanë kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë për veprat penale për të cilën akuzohen. Pranimi i 

fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare nga ana e tyre, pranimi i fajësisë mbështetet në faktet 

dhe provat materiale të cilat janë parashtruar me aktin akuzues, e për të cilat të akuzuarit kanë 

qenë të njoftuar me kohë me të gjitha provat materiale dhe të njëjtat nuk i kanë kundërshtuar, por 

kanë pranuar fajësinë për veprat penale për të cilat akuzohen.  

Gjykata, erdhi në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarve është bërë në 

pajtim me nenin 248 të KPPRK-së, në pajtim me faktet e provat që përmban akti akuzues, ku në 

veprimet e të akuzuarit E. S. formohen të gjitha elementet e veprës penale Sulmi nga neni 184 

par.3 nën par.3.2 lidhur me par.2 dhe 1 të KPRK-së dhe 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, dhe  për të 

akuzuarin A. S. formohen të gjitha elementet e veprës 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, 

ku për këtë gjykata të akuzuarit i shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënim sikurse në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Gjykata ka analizuar elementet e veprës penale Sulmi nga neni 184 par.3 nën par.3.2 

lidhur me par.2 dhe 1 të KPRK-së, ashtu që në paragrafin 1 parashihet se: “Kushdo që me dashje 

përdor forcën ndaj personit tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit” ndërsa 

në paragrafin 2 parashihet se “Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni është kryer me 

përdorimin e armës, mjetit të rrezikshëm apo ndonjë sendi tjetër që mund të shkaktojë lëndim të 

rëndë trupor apo dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj 

deri në tre (3) vjet”. 

 

Gjykata, vëmendje të vençat i ka kushtuar paragrafin 3  të nenit 184 parashihet se “Kur 

vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet ndaj viktimës së ndjeshme ose është e motivuar 

sipas kombësisë, gjuhës, besimit fetar ose mungesës së besimit fetar, ngjyrës së lëkurës, gjinisë, 

identitetit gjinor, orientimit seksual, ose për shkak të afërsisë me persona me njërën nga këto 

karakteristika të mbrojtura, kryesi dënohet me: 3.1. burgim deri në tre (3) vjet për veprën penale 

nga paragrafi 1 i këtij neni; ose 3.2. burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet për veprën penale 

nga paragrafi 2 i këtij neni”, si formë më e rëndë e kryerjes se veprës penale. 
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Gjykata ka analizuar edhe nenin 113 paragrafin 39 të KPRK-së në të cilin është dhënë 

përkufizimi se çka nënkuptohet me viktimë të ndjeshme e në të cilën thuhet: “Viktimë e ndjeshme 

- është viktima e veprës penale e cila është fëmijë, person me aftësi të kufizuara fizike apo 

mendore, person me aftësi të zvogëluar, grua shtatzënë, i/e moshuar ose person marrëdhënia 

apo varësia e të cilit ndaj kryesit e bën atë veçanërisht të ndjeshëm ndaj viktimizimit të përsëritur, 

frikësimit të përsëritur apo hakmarrjes së përsëritur”. 

 

Gjykata konstaton se në rastin konkret kemi të bëjmë  me viktimë të ndjeshme dhe kjo 

për faktin se i dëmtuari A. Z. në kohën e kryerjes se veprës penale ka qenë i mitur, andaj për 

gjykatën fakti se vepra është kryer ndaj viktimës se ndjeshme janë plotësuar elementet e veprës 

penale të paraparë me paragrafi 3 i nenit 184 të KPRK-së, sepse në rastin konkret kemi të bëjmë 

me viktimë të ndjeshme. 

 

Gjykata ka analizuar elementet e veprës penale Lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 i 

KPRK-së, ashtu që këtë vepër penale mund ta kryej: “Kushdo që personit tjetër i shkakton 

lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në, dëmtimin e përkohshëm ose dobësimin e një organi apo 

pjese të trupit të personit tjetër, zvogëlimin e përkohshëm të aftësisë së personit tjetër për të 

punuar, shëmtimin e përkohshëm të personit tjetër; ose  dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të 

personit tjetër”. Pra këto janë elementet e bazë të paragrafit 1 dhe katër nën-paragrafëve të saj 

që determinojnë se kur në parim përmbushen elementet e kësaj vepre penale. 

 

Tutje paragrafi 2 i nenit 185 parasheh po ashtu parasheh formë më të rëndë-cilësuese të 

kësaj vepre penale në të cilën specifikohet se: “Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni  

rryhet 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 prej gjashtë (6) muaj 

deri në pesë (5) vjet”. 

 

Gjykata ka analizuar edhe elementet e bashkëkryrjes së veprës penale, të paramarë në 

nënin 31 të KPRK-së ku parasheh se: “Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën 

penale duke marrë pjesë në kryerjen e veprës penale ose thelbësisht duke i kontribuar kryerjes 

së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre është përgjegjës dhe dënohet me dënimin e 

paraparë për vepër penale”, pra të akuzuarit E. dhe A. S. në bashkëveprim kanë kryer veprat 

penale si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 69, 70 dhe 71 të KPRK-së, të cilat 

ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. 

 

Për të akuzuarin E. S., si rrethanë rënduese gjykata gjeti shkallën e lartë të dashjes në 

kryerjen e veprës penale, ku i akuzuari duke përdorur mjete të forta e së bashku me të akuzuarin 

A. S. kanë goditur të dëmtuarit A., I. dhe A. Z. duke ju shkaktuar lëndime të lehta trupore, 

lëndime të cilat janë konstatuar edhe përmes ekspertizës mjekoligjore e punuar nga dr.B. C. e 

datës 13.09.2020. Tutje gjykata si rrethanë rënduese gjeti se në rastin konkret kemi më shumë së 

një palë të dëmtuar, konkretisht tre persona të dëmtuar, e nga të cilët një person i dëmtuar ka 
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qenë i moshës së mitur në kohën e kryerjes se veprës penale. Po ashtu gjykata si rrethanë tjetër 

rënduese gjeti edhe faktin se vepra penale është kryer edhe ndaj viktimës së ndjeshme konkretisht 

ndaj të miturit A. Z. si dhe për motive të ulta , respektivisht lidhur me një mosmarrëveshje sa i 

përket kullotjes së deleve, ku i akuzuari i ka dhënë vetit të drejtë që të zgjidh problemet që kanë 

me të dëmtuarin në mënyrë të dhunshme, e me veprimet e të akuzuarit, të dëmtuarit kanë pësuar 

lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme. Gjykata si rrethanë tjetër rënduese gjeti faktin 

se i njëjti akuzohet për tri vepra penale si dhe faktin se i njëjti rezulton të jetë recidivist i veprave 

penale. 

 

 Ndërsa si rrethana lehtësuese vlerësoi faktin e pranimit të fajësisë në këtë fazë të 

procedurës nga i akuzuari për veprat penale për të cilën akuzohet, pendimi i thellë për kryerjen 

e veprës penale, ka theksuar se është penduar për atë që ka bërë, ku këtë pendim e dëshmon edhe 

me vet faktin duke i kërkuar falje palëve të dëmtuara, si dhe keqardhjen e shfaqur nga i akuzuari 

për rastin e ndodhur.  

 

Për të akuzuarin A. S., si rrethanë rënduese gjykata gjeti shkallën e lartë të dashjes në 

kryerjen e veprës penale, ku i akuzuari duke përdorur mjete të forta e së bashku me të akuzuarin 

E. S. kanë goditur të dëmtuarit A. dhe I. Z. duke ju shkaktuar lëndime të lehta trupore, lëndime 

të cilat janë konstatuar edhe përmes ekspertizës mjekoligjore e punuar nga dr.B. C. e datës 

13.09.2020. Tutje gjykata si rrethanë rënduese gjeti se në rastin konkret kemi më shumë së një 

palë të dëmtuar, konkretisht dy persona të dëmtuar. Po ashtu gjykata si rrethanë tjetër rënduese 

gjeti edhe faktin se vepra penale është kryer për motive të ulta, respektivisht lidhur me një 

mosmarrëveshje sa i përket kullotjes së deleve, ku i akuzuari  në bashkëkryerje me vllaun e tij i 

kanë dhënë vetit të drejtë që të zgjidhin problemet që kanë me të dëmtuarit në mënyrë të 

dhunshme, e me veprimet e të akuzuarit, të dëmtuarit kanë pësuar lëndime të lehta trupore me 

pasoja të përkohshme. Gjykata si rrethanë tjetër rënduese gjeti faktin se i njëjti akuzohet për dy 

vepra penale. 

 

 Ndërsa si rrethana lehtësuese vlerësoi faktin e pranimit të fajësisë në këtë fazë të 

procedurës nga i akuzuari për veprat penale për të cilën akuzohet, pendimi i thellë për kryerjen 

e veprës penale, ka theksuar se është penduar për atë që ka bërë, ku këtë pendim e dëshmon edhe 

me vet faktin duke i kërkuar falje palëve të dëmtuara, si dhe keqardhjen e shfaqur nga i akuzuari 

për rastin e ndodhur.  

 

Gjykata pas vlerësimit të rrethanave lehtësuese dhe rënduese të elaboruara si më lartë, të 

akuzuarit E. S. i shqiptoj dënimin unik me burgim efektiv prej një vit (1) e dhjetë (10) muaj, 

ndërsa të akuzuarit A. S. i shqiptoj dënim unik me burgim efektiv prej një (1) vit e tre (3) muaj, 

i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

 Gjykata konsideron se në rastin konkret kanë peshuar rrethanat rënduese, mirëpo për 

kundër këtij fakti, duke marr për bazë periudhën vlerën e dëmit të shkaktuar, deklaratën e palës 

së dëmtuar, rrethanat personale të akuzuarve pasi që të njëjti rezultojnë të jenë recidivist i veprave 

të njëjta penale, kjo gjykatë i shqiptoj një dënim me burgim efektiv si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 
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 Nga konstatimet e lartcekura, kjo gjykatë ka bindje se në rrethanat e rastit, duke marr 

parasysh motivet për të cilat është kryer vepra penale, e ne veçanti pasojat e shkaktuara, në asnjë 

rrethanë kryesve të lartcekur nuk mund ti shqiptohet ndonjë dënim tjetër alternativ përveç se atij 

me burgim efektiv. 

 

 Mbi bazën e të dhënave të lartcekura, gjykata ka konsideruar se edhe dënimi i shqiptuar 

si në dispozotiv të këtij aktgjykimi për të dy të akuzuarit është i mjaftueshëm dhe në proporcion 

me rrethanat rënduese dhe lehtësuese që i ka trajtuar kjo gjykatë.  

 

 Në rastin konkret siç është theksuar edhe më sipër, po që se gjykata nuk do të gjente asnjë 

rrethanë lehtësuese, marrë për bazë rrethanat rënduese të rastit, të akuzuarve do t’ju shqiptonte 

dënim edhe më të ashpër. Megjithatë kjo gjykatë konsideron që ky dënim është i mjaftueshëm 

dhe i domosdoshëm që të akuzuarit t’i kuptojnë rëndësinë e veprave penale që i kanë kryer e po 

ashtu edhe rëndësinë që ka për pasojë sanksioni penal. 

 

Gjykata, konsideron se me këtë dënim kryesit e veprave penale do ta kuptojnë rëndësinë 

e veprave penale të cilat i kanë kryer dhe në këtë mënyrë të njëjtit do të reflektojnë që në të 

ardhmen mos të shkaktojnë veprime të ndaluara, përkatësisht mos të kryejnë vepra tjera penale. 

Tutje, gjykata vlerëson se dënimi i shqiptuar është në proporcion me peshën e veprave penale, 

me sjelljen e kryesve, me rrethanat e kryerjes, me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore, si dhe me 

përgjegjësinë e kryesve. Sipas bindjes së gjykatës, ky dënim përveç që do të mundësoj 

risocializimin dhe riedukimin e kryesve, të njëjtit do të ndikojnë edhe tek tjerët që të mos kryejnë 

vepra penale e në veçanti për motivet e lartcekura, gjegjësisht do të ndihmojnë në ngritjen e 

vetëdijes së përgjithshme lidhur me detyrimin për respektimin e ligjit, çka është edhe qëllimi i 

dënimit nga neni 38 i KPRK-së. 

 

 Në rastin konkret siç është theksuar edhe më sipër, po që se gjykata nuk do të gjente asnjë 

rrethanë lehtësuese, marrë për bazë rrethanat rënduese të rastit, të akuzuarve do t’ju shqiptonte 

dënim edhe më të ashpër. Megjithatë kjo gjykatë konsideron që ky dënim është i mjaftueshëm 

dhe i domosdoshëm që të akuzuarit të kuptojnë rëndësinë e veprave penale që i kanë kryer e po 

ashtu edhe rëndësinë që ka për pasojë sanksioni penal. 

 

Neni 79 par.1 i KPRRK-së përcakton se: “Koha e kaluar në paraburgim, arrest shtëpiak 

si dhe çdo periudhë e heqjes së lirisë lidhur me veprën penale llogariten në dënimin e shqiptuar 

me burgim, në masën edukative institucionale dhe dënimin me gjobë”. Në zbatim të kësaj 

dispozite ligjore, gjykata ka bërë llogaritjen e kohës së kaluar nën masën ndalimit në dënimin e 

shqiptuar, ashtu siç e ka përcaktuar në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata, konform nenit 453 par.3 të KPPRK-së, të akuzuarit i ka obliguar që në mënyrë 

solidare ti paguajnë shpenzimet procedurale si në dispozitivë të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata, pasi që vlerësoi se në shkresat e lëndës nuk ka pasur dëshmi lidhur me kërkesën 

pasurore juridike nga të dëmtuarit, e bazuar në nenin 462 par.2 të KPPRK-së, të dëmtuarit A. Z., 
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I.Z. dhe A. Z., lidhur me realizimin e kërkesës pasurore juridike i udhëzoi në kontestin e rregullt 

juridiko civil.  

 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, e në bazë të neneve 248 dhe 365 të KPPRK-së, u 

vendos si dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM  

P.nr.262/20; datë 19 Dhjetor 2022 

  

 

Sekretari juridik,                                                                 Gjyqtari i vetëm gjykues,      

Ilvi Raba                                                                           Dardan Hoxha 

_____________ ________________ 

    

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve prej ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, përmes kësaj gjykate, për 

Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë. 

 

 

 


