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Numri i lëndës: 2019:201590 

Datë: 23.12.2020 

Numri i dokumentit:     01367959 

 

P.nr.185/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

       Gjykata Themelore në Gjilan-dega në Kamenicë, përmes gjyqtarit të vetëm Sadri 

Krasniqi, me sekretaren juridike Tevide Thaqi, në çështjen penale kundër të akuzuarit S. M. 

nga ....., për shkak të veprës penale, Lëndim i lehtë trupor nga neni 185, parag.2, lidhur me 

parag. 1 nën parag. 1.4 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së PTH-së nga Gjilani 

PP.II.nr.749/2019 të dt. 22.08.2019, në shqyrtimin e hapur gjyqësor në prezencën e palëve, më 

dt. 11.12.2020 publikisht komunikoi, ndërsa më dt. 22.12.2020 përpiloi këtë, 

 

A    K   T   GJ   Y   K   I   M 

  I  a k u z u a r i , 

  S.M., me pseudonim, nofkën “.....” nga i ati L.  dhe ëma L., e lindur K., i lindur më 

datë ....., në  ........, tani me vendbanim në ....., me nr. personal ......, serb,  shtetas i Republikës 

së Kosovës, i martuar, prind i tre fëmijëve, pensioner, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes 

së mesme ekonomike, nuk ka qenë i dënuar më parë për vepër tjetër penale, nuk udhëhiqet 

procedurë për vepër tjetër penale.  

 

    Ë sh t ë   f a j t o r 

                                                                  

   Sepse, 

Më datë 17.05.2019, rreth orës 13.50 min, në ......, para pompës së karburantit, me 

dashje, me një objekt të përshtatshëm për shkaktimin e dëmtimit të rëndë trupor ose dëmtimit 

serioz të shëndetit – një shkop prej druri rreth 1 metër, e ka lënduar të dëmtuarin G.S. ...... dhe i 

shkaktoi shqetësim të përkohshëm për shëndetin e tij, së pari, brenda barakës, pas një debati 

gojor, ai hoqi nga xhepi një thikë të gjatë rreth 10 cm, dhe kur e pa i dëmtuari doli nga baraka 

dhe filloi të ikte, i pandehuri më pas mori një shkop prej druri rreth 1 metër të gjatë dhe 
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vazhdoi të ndjekë të dëmtuarin G. me një shkop në dorë, pas së cilës ai kapi dhe goditi me 

shkop në pjesën e shpinës, duke i shkaktuar lëndime të lehta në formën e ndrydhjeve në anën e 

majtë të shpinës, me pasoja të përkohshme shëndetësore. 

 

-me çka ka kryer veprën penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 185, paragrafi 2, lidhur 

me paragrafin 1, nën paragrafi 1.4 të KPRK-së, 

          Andaj gjykata duke u mbështetur në nenin 38, 46, 47, 48, 49, 69,70 dhe 71  të KPRK-së 

lidhur me nenin 365 dhe 453 të KPPRK-së, të akuzuarin S. M. e ,   

 

 

GJ  Y  K  O  N 

Me dënim me kusht.      

   

Ashtu që të akuzuarit, i caktohet dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) 

muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda afatit prej një (1) viti, nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër tjetër penale, në rast se i akuzuari 

kryen vepër tjetër penale, brenda afatit të verifikimit, atëherë dënimi me kusht ka për t’iu 

revokuar në dënim me burg efektiv.  

 

             Në kuptim të nenit  115, parag. 2, lidhur me parag. 1 të KPPRK-së, të akuzuarit, i 

konfiskohet brisku i sekuestruar sipas Vërtetimit mbi konfiskimin e sendeve nr.2019-CL-020 

të datës 17.05.2019 , i cili mbetet për ruajtje në dhomën për korpus delikte të gjykatës. 

I dëmtuari G. S. nga ....., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontest civil. 

 

 Detyrohet i akuzuari, që në emër të paushallit gjyqësor të arkëtojnë shumën prej 20 €, 

në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me kanosje përmbarimi. 

 

Njashtu i akuzuari obligohet që në kuptim të nenit 39 paragrafi 3, nën paragrafi 3.1 të 

Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, të arkëtojnë; shumën prej 30 €, në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me kanosje përmbarimi. 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 
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Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.II.nr.749/2019 të parashtruar më dt. 12.09.2019, ka kërkuar që ndaj të akuzuarit S.M.nga 

......, të fillohet dhe shtjellohet procedura penale, për shkak se ka kryer veprën penale, Lëndim i 

lehtë trupor nga neni 185, paragrafi 2, lidhur me paragrafin 1, nën paragrafi 1.4 të KPRK-së, të 

shpallët fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

Gjykata shqyrtoi aktakuzën dhe pas vlerësimit të së njëjtës dhe shkresave tjera të lëndës 

konstatoi se aktakuza është e bazuar në ligj, andaj duke vepruar sipas të njëjtës, ka caktuar 

seancë gjyqësore për shqyrtim fillestar kundër të akuzuarit për datë 20.11.2019, në të cilën 

seancë gjyqësore pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit, i akuzuari deklaron se, 

e ka kuptuar aktakuzën, por thekson se nuk e pranon fajësinë. Andaj pasi që i akuzuari në 

afatin ligjor nuk i ka kundërshtuar provat në aktakuzë, si dhe nuk ka parashtruar kërkesë për 

hedhjen e aktakuzës, gjykata lidhur me rastin ka caktuar seancën për shqyrtimin kryesor për dt. 

10.12.2020.  Në të cilën seancë gjyqësore pas shtjellimit të provave të propozuara nga 

prokuroria e shtetit si në aktin akuzues, Prokurorja e Shtetit Kujtesa Fazliu, në fjalën 

përfundimtare deklaron se në tërësi mbetet pranë aktakuzës dhe propozimeve që e njëjta i 

përmban pasi që në këtë çështje penalo juridike është vërtetuar në mënyrë të plotë dhe bindëse 

teza e aktakuzës, edhe ate duke filluar nga shtjellimi dhe analizimi i provave materiale si ato në 

shkresat e lëndës po ashtu edhe me dëgjimin e të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit G.S. dhe 

deklaratat e dëshmitarëve të dhëna në seancën e sotme gjyqësore. Po ashtu konsideron se 

gjendja faktike është vërtetuar edhe nga vet deklarata e të akuzuarit, i cili edhe pse në 

shqyrtimin e sotëm nuk e pranoi veprën penale megjithatë ai në deklaratën e tij të dhënë në 

polici po ashtu edhe në shqyrtimin e sotëm gjyqësor pranoj se e ka goditur me shkop G., andaj i 

propozon gjykatës që të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ta dënoj me një dënim meritor. 

                 Mbrojtësi i të dëmtuarit av. V.A. në fjalën përfundimtare deklaron se  provat 

proceduara janë fakte të pa mohueshme se i akuzuari ka kryer veprën penale e cila i vihet në 

barrë sipas aktakuzës, andaj tdeklaron se i bashkangjitet fjalës përfundimtare të prokurores, si 

dhe parashtron kërkesën pasurore juridike, në shumën  e gjithmbarshme prej 3.000 €.  

           I dëmtuari G. S., në fjalën përfundimtare deklaron, i bashkëngjitëm fjalës përfundimtare 

të mbrojtësit tij avokatit V. A.. 

I akuzuari S. M.në fjalën përfundimtare deklaron se fare nuk e ndien veten fajtor,  andaj 

kërkon nga gjykata ta liroj nga përgjegjësia. 

Gjykata duke pasur parasysh se i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale 

që i vihet në barrë sipas aktit akuzues, e me qëllim të vërtetimi dhe konstatimit  të drejtë dhe të 
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plotë të gjendjes faktike, gjatë shqyrtimit kryesor bëri administrimin e të gjitha provave të 

propozuara nga ana e prokurorisë së shtetit sipas aktit akuzues, edhe atë: ka dëgjuar të 

dëmtuarin në cilësinë e dëshmitarit G.S., dëshmitarët: N.T., S. S. dhe B. K., si dhe  provat 

materiale si në shkresat e lëndës si: Raporti inicial i Stacionit të policisë në Ranilluk me nr. të 

rastit 2019-CL-020, i dt. 17.05.2019, Raporti i policit i Stacionit policor në Ranilluk me 

nr.2019-CL-020, i dt. 17.05.2019, Raporti për sendet e konfiskuara, i dt. 17.05.2019, Raporti 

mjekësor nga Ambulanta e Ranillukut me nr. protokolli 482 i dt. 17.05.2019, gjetjet e ekspertit 

të mjekësisë ligjore në Prishtinë, dr. M. G., me nr. të ref. Gji-480 e dt. 31.05.2019 dhe foto 

dokumentacioni në shkresat e lëndës. 

I dëmtuari në cilësi të dëshmitarit G. S., lidhur me rastin deklaron se, më 17.05.2019, 

në orën 14.00 min, ka shkuar në vendin e punës për ta zëvendësuar kolegun tij T. N.dhe derisa 

ishin brenda në barakë e cila ndodhet te pompa e derivateve të naftës në R., është shkuar S. M. 

, i cili është ofruar te dera e barakës dhe ka filluar që të bërtasi me një ton të lartë, duke iu thënë 

se ju nuk guxoni të punoni këtu më tutje, se kinse vendi ku është e vendosur pompa e e 

derivateve të naftës është pronë e tij, dhe ashtu i revoltuar  e ka nxjerrë një thikë nga xhepi. I 

dëmtuari në vazhdim thekson se kur e ka vërejt se e ka nxjerrë thikën ka dalë  jashtë barakës 

dhe ka filluar që të iki, S. është nisur pas tij dhe gjatë rrugës diku në bari e ka marrë një shkop, 

të cilin sigurisht më herët e kishte lënë, dhe pasi që është larguar diku 50 m, larg barakës,  është 

ndalë, me ç‘rast ati është shkuar S. dhe e ka goditur me shkop njëherë në shpinë, në atë 

moment kanë ndërhyrë S. S. dhe S., mbiemri i të cilit nuk i kujtohet, ku Slobodani ka arritur që 

t’ia marrë shkopin S. dhe  pas pak aty janë ardhur edhe policia. 

 Nga dëshmia e dëshmitarit N. T., gjykata vërtetoi faktin se më 17.05.2019, rreth orës 

13.55 min, së bashku me G. S. ishin në vendin e punës dhe  në orarin e punës, ishin ulur në 

barakën e pompës së benzinës në .......,  aty është shkuar S. M.., i cili është ndalur te dera e 

barakës dhe ka filluar të bërtas me fjalë vulgare ndaj të tyre, duke i fyer, i cili më shumë i është 

drejtuar G., “çka po kërkoni këtu”,  e ka nxjerrë një thikë nga xhepi dhe është drejtuar në 

drejtim të G.. G. është ngritur nga karrika dhe me dorën e tij ka arritur që t’ia largoi drejtim 

dorës së Svetës në të cilën e mbante thikën, e cila ka kaluar në mes të trupit dhe krahut të G.. 

G.e ka shtyrë S. dhe ka dalë jashtë barakës, ka filluar që të iki rrugës diku nga 20 m. larg 

barakës. S. ka dalë nga baraka dhe diku afër barakës  e ka marrë një shkop, të cilin sigurisht 

paraprakisht e kishte lënë aty dhe është vënë pas tij. Dëshmitari deklaron se me telefon e ka 

lajmëruar policinë dhe ashtu duke biseduar me policin e ka vështruar ngjarjen, ka vërejtur se G. 

ka arritur në udhëkryq është ndalë, sepse aty kishte edhe njerëz të tjerë, kur S. e ka arritur te G., 

me shkop  ka tentuar që ta godas në kokë, por G. është përkulur me çrast e ka goditur në 
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shpinë, në atë moment  ka ndërhyrë S. S. dhe S. F., ku S. ka arritur t`ia marri shkopin, ndërsa 

pas pak aty janë shkuar edhe policia.  

            Nga dëshmia e dëshmitarit S. S., gjykata vërtetoi faktin se i njëjti ditën kritike rastësisht 

kishte qëlluar në rrugë, afër postës së ....., përkatësisht afër shitorës STR “....”, ku e  ka vërejtur 

S., i cili me një shkop në dorë ishte duke e ndjekur G. dhe kur ka arritur afër tyre G. është ndalë 

me ç’rast S.e ka goditur me shkop njëherë në shpinë. Ka ndërhyrë dhe ia ka marrë shkopin 

S.dhe  të njëjtin e ka hedhur aty afër rrugës në një bari, ndërsa pas kësaj aty janë shkuar policia 

dhe të njëjtit janë marrë me rastin..  

Dëshmitari B. K., deklaron se më 17.05.2019 përderisa ishin në detyrë,  nga baza janë 

informuar lidhur me rastin, së bashku edhe me dy kolegë të tjerë, janë shkuar në vendin e 

ngjarjes dhe në afërsi të pompës së benzinës në ...., kanë takuar të dëmtuarin G. S., i cili është 

ankuar se të njëjtin me një shkop e kishte goditur S.M., i cili po ashtu është ankuar se ka qenë i 

kërcënuar edhe me thikë nga i njëjti. Po ashtu edhe S. kishte qenë aty afër pompës së benzinës, 

i njëjti ka qenë bashkëpunues me policinë, me vet dëshirë dhe fare nuk ka kundërshtuar, e ka 

dorëzuar briskun,  po ashtu ka pranuar se e ka goditur G. me një shkop, si dhe e ka treguar 

vendin se ku e kishin hedhur shkopin me të cilin e kishte goditur G..  

            I akuzuari S.M., gjatë paraqitjes së mbrojtjes së tij, lidhur me rastin deklaron se  më 

17.05.2019, rreth orës 14.00 min, është shkuar te baraka e cila gjendet te pompa e derivateve të 

naftës në ........, ka vërejtur se brenda në barakë ishin N.T. dhe  G. S.. E ka pyetur N. se kush e 

ka larguar drynin nga dera e barakës, sepse të njëjtin e kishte vendosur të njëjtën ditë, me çrast 

G. ka filluar që ta shajë,duke ia shajtur  “ nënën e vdekur dhe të gjithë sipas regjistrit”. I 

akuzuari thekson se duke pasur parasysh se  nënën dhe një nip  të moshës 9 vjeçare e kishte të 

vdekur, e po ashtu duke pasur parasysh se të njëjtit nuk kishin kurrfarë të drejte që të punonin 

në atë pompë të benzinës, sepse e njëjta ishte e vendosur në pronën e tij,  i ka thënë G. se nuk 

ka të drejtë që ta fyej. G.e ka kapur për setër dhe e ka tërhequr brenda në barakë, duke thënë 

hajde ta rrahim, andaj duke pasur parasysh moshën e tij si 71 vjeçar, e duke e ditur se  nuk ka 

mundësi të rrahet me të njëjtit,  e ka nxjerrë briskun nga xhepi, ndërsa G.kur e ka vërejtur, ka 

filluar që të iki, është vënë pas tij me që rast G. e ka kapur një guri por nuk e ka gjuajtur. I 

pandehuri në fillim nuk e pranon se e ka goditur me shkop të dëmtuarin G., por gjatë 

ballafaqimit me deklaratën e dhënë në polici,  pranon se  e ka goditur të dëmtuarin një herë me 

shkop, të cilin e kishte gjetur në rrugë, por këtë e ka bërë sepse në atë moment  ka qenë në 

afekt për shkak të fyerjes që ia ka bërë i G..  

Gjykata me kujdes të veçantë vlerësoi dëshmitë e parashtruara nga i dëmtuari në 

cilësinë e dëshmitarit G. S. dhe dëshmitarët: N. T., S. S. dhe B. K., të njëjtat si të tilla i përfilli 
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dhe ia fali besimin, nga se sa i përket rrëfimit lidhur me rastin në fjalë, të njejtat ishin të këjarta, 

mjaftë bindëse, të logjikshme, në përputhshmëri njëra me tjetrën dhe në pajtueshmëri të plotë 

me pretendimet e aktit akuzues. Këtë e themi nga fakti se i dëmtuari G.S.,  si në deklaratën e 

dhënë në polici, po ashtu edhe në shqyrtimin gjyqësor e përshkroi në mënyrë të saktë vendin, 

kohën dhe mënyrën e kryerjes së veprës penale, i cili deklaroj se  S.fillimisht e kërcënoi me një 

thikë, pastaj doli pas tij nga baraka e mori shkopin dhe filloi ta ndjek dhe kur e arriti e goditi 

me shkop në shpinë. Në këtë kuptim dhe në pajtueshmëri të plotë me deklaratën e të dëmtuarit 

G. ishin edhe deklaratat e dëshmitarëve N. T.dhe S. S., të cilët  me deklaratat e tyre të dhëna si 

në polici ashtu edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor e vërtetojnë faktin S. e ka ndjekur nga mbrapa të 

dëmtuarin G. dhe e ka goditur me një shkop në shpinë.  

Gjykata po ashtu me kujdes të veçant vlerësoi edhe mbrojtjen e parashtruar nga i 

akuzuari S. M., të cilës si të tillë nuk ia fali besimin, i cili edhe përkundërfaktit se e pranon se e 

ka goditur me shkop të dëmtuarin G., por nuk e pranon fajësinë, për faktin se këtë kinse  e ka 

bërë për shkak se i dëmtuari G. i shajtë nënën, nipin dhe mbesën e vdekur, kurse në anën tjetër 

thekson se N. dhe G. nuk kishin kurrfarë të drejte që të punonin në atë pompë të benzinës, 

sepse e njëjta ishte e vendosur në pronën e tij. 

Gjykata vlerësoi provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, si ato personale po 

ashtu edhe ato materiale, edhe atë një nga një dhe të gjitha së bashku në kuptim të nenit 8 dhe 

361 të KPPRK-së, dhe erdhi në përfundim se me këto prova në mënyrë të mjaftueshme është 

vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën penale ashtu siç ngarkohet me aktakuzën e PTH-së në 

Gjilan. 

Andaj, duke u bazuar në të cekurat më lartë, gjyqtari i vetëm gjykues e ka vërtetuar 

këtë gjendje faktike: 

- se i akuzuari S. M., me dashje e ka kryer veprën penale, Lëndim i lehtë trupor nga 

neni 185 parag. 2 lidhur me parag. 1 nën parag. 1.4 të KPRK-së, në kohën, vendin dhe 

mënyrën e përshkruar si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, për të cilën vepër penale, gjykata të 

akuzuarin e shpalli fajtor, ngase veprimet e të njëjtit i përmbajnë të gjitha tiparet e kësaj vepre 

penale dhe se për të njëjtën është edhe penalisht përgjegjës. 

Me rastin e vendosjes për llojin dhe lartësinë e dënimit ndaj të akuzuarit për veprën 

penale të kryer, gjykata  vlerësoi të gjitha rrethanat të cilat në kuptim të nenit 70 të KPRK-së, 

ndikojnë në shqiptimin e  drejtë dhe meritor të dënimit ligjor. Në veçanti për ketë rast  si 
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rrethana lehtësuese për të akuzuarin gjyqtari i vetëm gjykues pati parasysh moshën e shtyrë të 

tij, mbi 71 vjeçar, se për herë të parë ka rënë ndesh me ligjin, se ndaj tij nuk zhvillohet 

procedurë tjetër penale, njëherit duke pasur parasysh shkallën e rrezikshmërisë shoqërore, 

peshën e veprës penale të kryer dhe mënyrën e kryerjes së sajë, i ka shqiptuar dënimin si në 

dispozitiv. Ndërsa gjykata, nuk ka gjetur ndonjë rrethanë rënduese për të akuzuarin. Sipas 

bindjes së gjykatës, dënimi me kusht i shqiptuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, ndaj të 

akuzuarit, duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura më lartë, është dënim i drejtë, në 

harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë të të akuzuarit. 

Gjykata, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim, mund të arrihet edhe qëllimi i 

dënimit nga neni 38 i KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e 

veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij; të parandalojë personat e tjerë nga 

kryerja e veprave penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit 

dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

I dëmtuari G.S. nga ......., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontest civil. 

Në kuptim të nenit  115, parag. 2, lidhur me parag. 1 të KPPRK-së, të akuzuarit, i 

konfiskohet brisku i sekuestruar sipas Vërtetimit mbi konfiskimin e sendeve nr.2019-CL-020 

të datës 17.05.2019 , i cili mbetet për ruajtje në dhomën për korpus delikte të gjykatës. 

Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të 

akuzuarit, gjyqtari i vetëm gjykues, bazuar në nenin 451 paragrafi 1 i KPPRK-së, ka vendosur 

që të akuzuarin ta detyrojë për ta paguar paushallin gjyqësor në shumën prej 20 € (Njëzetë 

euro), si dhe 30 € për Programin për Kompensimin e Viktimave të Krimit, në afat prej 15 

ditësh nga dita  e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me kanosje përmbarimi. 

Nga të cekurat më lartë është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

              GJYKATA THEMELORE NE GJILAN- DEGA NE KAMENICE, 

                                            P.nr.185/2019, më datë 22.12.2020  

                                         Gj y q t a r i ,  

                                                                                                             Sadri Krasniqi,d.v. 

 

Këshilla Juridike: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej                                                   
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                              15 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit, Gjykatës së     

                               Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 


