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P.nr.274/2015 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

        

           Gjykata Themelore në Gjilan-dega në Kamenicë, përmes gjyqtares së vetme Valbonë Dërvodeli, 

me sekretaren juridike Emine Zubaku, në çështjen penale kundër të akuzuarve: E.A.  nga ...., G.A. nga 

fshati ...., të cilin e përfaqësonte me autorizim av. SH.P. nga ...., për shkak të veprës penale në 

bashkëveprim si bashkëekzekutor kanë kryer vepër penale lëndimi I lehtë trupor nga neni 153 para. 1 

nënpar.4 lidhur me nenin 23 të KPK-së, dhe I.B. nga ....., për shkak të  veprës  penale lëndim i lehtë 

trupor nga neni 153 parag.1 nënpar. 4 të KPK-së, duke vendosur sipas propozim akuzës së PPK-së nga 

Gjilani PP.nr.1626/2012 të dt.13.09.2012,  në shqyrtimin e hapur gjyqësor në prezencën e palëve, më 

dt.20.04.2016  komunikoi, ndërsa më dt.29.04.2016 përpiloi këtë, 

 

 A    K   T   GJ   Y   K   I   M 

Të  a k u z u a r i t, 

1.E.A., në bazë të evidencës që disponon kjo gjykatë i padënuar më parë dhe nuk udhëhiqet 

procedurë për vepër tjetër penale.  

2.I.B.,  në bazë të evidencës që disponon kjo gjykatë i padënuar më parë dhe nuk udhëhiqet 

procedurë për vepër tjetër penale.  

          3.G.A.,  në bazë të evidencës që disponon kjo gjykatë i padënuar më parë dhe nuk udhëhiqet 

procedurë për vepër tjetër penale. 

            

 

             Të akuzuarit: E.A. dhe G.A.     

  

Janë fajtor 

 

 Më datën 04.08.2012, rreth orës 15.10 h, në oborrin e stacionit policor në ...., për shkak të një 

mosmarrëveshje rreth mos pagesës së një borgji, të pandehurit i kanë shkaktuar lëndime trupore të 

dëmtuarit I.B., në atë mënyrë që fillimisht i pandehuri E.A. është kacafytur me të dëmtuarin dhe gjatë 

kacafytjes janë rrëzuar në tokë, për derisa ka qenë i shtrirë në tokë i dëmtuari, në ato momente ka 

ndërhyrë edhe i pandehuri G.A., i cili e ka goditur me shqelma në pjesë të ndryshme të trupit, ashtu që i 

kanë shkaktuar lëndime të lehta trupore, e si pasoj e këtyre lëndimeve i dëmtuari është detyruar të të 
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kërkoj ndihmën mjekësore në qendrën emergjente të QKMF-së në ....., gjë që vërtetohet me ekspertizën 

mjeko ligjore të datës 03.06.2014.  

- me çka në bashkëveprim si bashkekzekutor kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor  nga 

neni 153 par.1 nënpar.4 lidhur me nenin 23 të KPK-së . 

               

                Andaj gjykata duke u mbështetur në nenin 4,41,50,51,52,73,75,76 të KPRK-së dhe neni 365 të 

KPPRK-së, të akuzuarit, E.A. dhe G.A. i shqipton,   

      

 Dënim me kusht 

 

         -të akuzuarit E.A., i caktohet dënim me të holla në shumë prej katërqind (400 ) euro, ekzekutimi i të 

cilit dënim nuk do të bëhet 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 gjobë. 

 

-të akuzuarit G.A., i caktohet dënim me të holla në shumë prej katërqind (500 ) euro, ekzekutimi i 

të cilit dënim nuk do të bëhet 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 gjobë 

 

Detyrohen të akuzuarit që në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë shumën prej 40 €, në 

mënyrë solidare secili prej nga 20 €,  krejt këto në afat prej 15 ditësh  nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi me kanosje përmbarimi 

 

I akuzuari I.B.  

                                                       Është  fajtor 

 

Sepse më datën, kohën dhe vendin e përcaktuar në dispozitivin I. të kësaj akuze, për shkak të një 

mosmarrëveshje rreth mos pagesës së një borgji, i pandehuri i ka shkaktuar lëndime të lehta trupor të 

dëmtuarit E.A., në atë mënyrë që fillimisht janë kacafytur me të dëmtuarin dhe gjatë kacafytjes janë 

rrëzuar në tokë dhe i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore,  i cili për shkak të natyrës së lëndimeve është 

detyruar të kërkoj ndihmë mjekësore në qendrën emergjente të QKMF-së në ..... 
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             Gjykata në bazë të nenit 4, 41,50,51,52,53,73,75,  të  KPRK-së,  lidhur me nenin 365 të KPPRK-

së, të akuzuarit  i shqipton, 

 

           Dënim me kusht  

 

-të akuzuarit I.B., i caktohet dënim me të holla në shumë prej katërqind (300 ) euro, ekzekutimi i 

të cilit dënim nuk do të bëhet 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 gjobë 

             

           Detyrohet i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 20 €, krejt këto në 

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

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Prokuroria Publike Komunale në Gjilan, me propozim akuzën PP.nr.1626/2012 të dt.13.09.2012, 

ka akuzuar E.A. nga ....., G.A. nga ..... , për shkak të veprës penale në bashkëveprim si bashkëekzekutor 

kanë kryer vepër penale lëndim i lehtë trupor nga neni 153 para. 1 nënpar.4 lidhur me nenin 23 të KPK-

së, dhe I.B. nga ......., për shkak të  veprës  penale lëndim i lehtë trupor nga neni 153 parag.1 nënpar. 4 të 

KPK-së, pranë të cilës ka mbetur edhe në fjalën përfundimtare me propozim që të akuzuarit të deklarohen 

fajtor dhe të dënohen në përputhje me ligjin.                                               

           Në shqyrtimin e mbajtur gjyqësor, përfaqësuesja e akuzës, prokurorja e  shtetit të akuzuarëve ua ka 

lexuar akuzën PP.nr.1626/2012 të datës 13.09.2012.  

           Pas leximit të akuzës nga Prokurori i Shtetit i akuzuari  G.A. e ka pranuar fajësinë për veprën 

penale për të cilën është  ngarkuar me akuzën e Prokurorisë së Shtetit në Gjilan.  

            Pasiqë i akuzuari G.A. e ka pranuar fajësinë, gjyqtarja ka vlerësuar se janë përmbushur të gjitha 

kërkesat nga neni 248 parag.1 pika 1.1 , 1.2, 1.3, dhe 1.4 të KPPRK-së, se i akuzuari ka kuptuar natyrën 

dhe pasojat e pranimit të fajit, se pranimi është bërë vullnetarisht nga i akuzuari dhe në konsultim me 

mbrojtësin e tij,  pranimi i fajit është bërë në mbështetje të fakteve të çështjes që përmban aktakuza dhe se 

akuza nuk është kontestuar nga i akuzuari G. se përmban shkelje ligjore apo gabime faktike.   

             Mbrojtësi me autorizim i të akuzuarit G.A., avokat SH.P. në fjalën përfundimtare të tij të 

deponuar në gjykatë ka deklaruar se i mbrojturi i tij ka pranuar fajësinë dhe veprën penale për të cilën 

është akuzuar, është i moshës së re, gjendjen e varfër ekonomike, mbajtës i familjes, mban familjen e tij 

shumë anëtarshe nga të ardhurat të cilat i realizon si punëtor fizik, është hera e parë që është ndeshur me 



4 

 

ligjin, nuk zhvillohet procedurë për vepër për tjetër penale, ka pasur sjellje korrekte në gjykatore, andaj 

kërkon nga gjykata që me rastin e shqiptimit të dënimit t’i ketë parasysh rrethanat e lartë cekura 

lehtësuese.        

             I akuzuari G.A. në fjalën e tij përfundimtare mbetet pranë fjalës përfundimtare të mbrojtësit të tij 

avSH.P. të deponuar me shkrim, në gjykatë i propozon gjykatës që të ketë parasysh të gjitha këto rrethana 

dhe t’i  shqiptoj një dënim sa më të butë konform ligjit.                   

            Gjykata me rastin e vendosjes mbi llojin dhe lartësinë e sanksionit penal ndaj të akuzuarit G.A.  

për veprën penale që e ka kryer, gjykata  vlerësoi të gjitha rrethanat të cilat në kuptim të nenit 74 të 

KPRK-së, ndikojnë që dënimi të jetë më i lehtë apo më i rëndë, ashtu që gjykata si rrethanë lehtësuese për 

të akuzuarin mori: pranimin e fajësisë, sjelljet  korrekte në gjykatore, është penduar thellë për veprën 

penale të kryer, premton se në të ardhmën  nuk do të përsërisë vepër tjetër penale, është hera e parë që 

është ndeshur me ligjin, nuk zhvillohet procedurë tjetër penale, mbajtës i familjes, bashkëpunues me 

gjykatën, koha e kaluar nga kryerja e veprës penale ndërsa si rrethanë rënduese për të akuzuarin mori 

rrezikshmërinë shoqërore, lëndimet e shkaktuara të dëmtuarit dhe mënyrën e kryerjes së veprës penale 

(përderisa I.B. ka qenë i shtrirë i njëjti e ka goditur me shqelma në pjesë të ndryshme të trupit),  ndërsa 

nuk gjeti rrethanë veçanërisht rënduese. Për këtë arsye kjo  gjykatë vlerëson se në rrethana të tilla edhe 

vetëm kërcënimi me dënim, është i mjaftueshëm për arritjen e qëllimit të dënimit në segmentin 

prevencionit individual dhe gjeneral. 

              

             Pasi të akuzuarit E.A. e I.B. nuk pranuan fajësinë për të cilën janë akuzuar gjykata në shqyrtim 

gjyqësor procedoi provat e propozuar nga organi i akuzës. 

 I akuzuari E.A. në mbrojtjen e tij nuk ka kontestuar faktin se ditën konkrete me datën 04.08.2012 

në hyrje të stacionit policor në .... është takuar me I.B., me të cilin ka pasur një mosmarrëveshje, gjatë 

kontaktit me te, I. B. e ka kapur për fyti dhe gjatë mbrojtjes të dy  janë rrëzuar, është munduar ta përdorë 

forcën proporcionale dhe ta vë situatën nën kontrolle, derisa ka zgjatur kjo situatë në vend ngjarje ka 

ardhur vëllau G.  e më pas kanë arritur edhe zyrtarët policor të stacionit policor në ....., gjatë kësaj 

përleshje ka pësuar lëndime gjë që vërtetohen edhe nga ekspertiza mjeko ligjore. Në fjalën e tij 

përfundimtare ka deklaruar  se nuk e ndien veten fajtor dhe kërkon nga gjykata që t’i shqyrtoj të gjitha 

provat sa ma drejt dhe ta liroj nga përgjegjësia penale.   

 

               I akuzuari I.B. në mbrojtjen e tij nuk ka kontestuar faktin se me E.A. e G.A. më datë 04.08.2012 

ka pasur mosmarrëveshje, arsye e kësaj mosmarrëveshje është një borxh të cilin nuk ia ka paguar G.A. 

ndërsa si ndërmjetësues dhe garantues ka qenë E.A., për këtë arsye edhe e ka ftuar në telefon E. që të 

bisedojnë lidhur me borxhin mirëpo i njëjti e ka fyer me fjalë të ndyta dhe e ka kërcënuar, për këtë edhe 
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ka dashur që ta lajmëroj rastin në stacion policor, për këtë ka njoftuar E. dhe derisa ka hyrë në oborrin e 

stacionit E.A. ka arritur aty me ç’ rast  e ka fyer dhe sulmuar, gjatë mbrojtjes nga sulmi janë rrëzuar të 

dytë dhe personalisht ka pësuar lëndime trupore, pasi është rrëzuar nuk ka parë se a e ka sulmuar edhe G. 

Në fjalën e tij përfundimtare deklaron se nuk e ndien veten fajtor për kryerjen e kësaj vepre penale,  në 

mungesë të provave të cilat do ta argumentonin se ka kryer veprën penale për të cilën ngarkohet, kërkon 

nga gjykata që t’i shqyrtoj të gjitha provat sa ma drejt dhe ta liroj nga përgjegjësia penale. 

         

            Gjykata në procedurën provuese ka ndëgjuar dëshmitarët, ka bërë shikimin dhe leximin e provave 

materiale bashkangjitur lëndës si: raporti i mjekut  në emër të I.B. me numër 8806 datë 04.08.2012 i 

QKMF-së në ...., raporti i mjekut  në emër të E.A. me numër 8811 datë 04.08.2012 i QKMF-së në ...., 

ekspertiza mjeko ligjore e datës 03.06.2014 e përmirësuar në shqyrtimin kryesor të datës 22.10.2014, si 

dhe është shikuar foto-dokumentacioni bashkangjitur lëndës .  

Dëshmitari R.D. në dëshminë e tij ka deklaruar, se rasti ka ndodhur brenda rrethojës së stacionit 

policor në ....në vitin 2012, gjatë qëndrimit të tij në zyrën e pranimit ka parë se tani i akuzuari I.B. ka hyrë 

në oborrin e S.P në ..... ku më pas ka ardhur edhe E.A. dhe për një moment ka parë se në mes të I.dhe E. 

ka filluar kacafytje dhe për një moment të dy kanë përfunduar të shtrirë, derisa ka intervenuar për ta vënë 

situatën nën-kontroll ka arritur edhe personi i tretë G.A. i cili është involvuar në këtë rrahje, pas këtij 

intervenimi situata është vu nën-kontroll dhe janë marr të gjitha veprimet ligjore.  

Dëshmitarët: S.I., B.K., H.L. në dëshmitë e tyre kanë deklaruar njëjtë: se në vitin 2012 në oborrin 

e stacionit policor në .... ka ndodhur një rast ku kanë qenë  fillimisht të involvuar  E.A.e I.B., mirëpo 

dëshmitarët nuk kanë parë se si ka ndodhur rasti por kanë parë se këta dy persona gjatë një kacafytje janë 

rrëzuar në tokë, derisa të njëjtit kanë intervenuar ka arritur  personi i tretë G.A. i cili është involvuar në 

rast dhe është parë duke e goditur I. pas intervenimit situata është vënë nën-kontroll dhe janë marr të 

gjitha masat ligjore.  

  

Nga shkresat e çështjes dhe nga provat që janë proceduar në këtë çështje penale juridike, nuk janë 

kontestuese faktet: se në oborrin e stacionit policor në ..... , fillimisht ka pasur një kacafytje në mes të të 

akuzuarëve E.A. e I.B. ku nga kjo kacafytje dy të akuzuarit janë rrëzuar e më vonë në këtë kacafytje është 

involvuar edhe i akuzuari G.A., i cili e ka goditur me shqelma në pjesë të ndryshme të trupit I.B., ku dy të 

akuzuarit E.A. e I.B. gjatë kësaj kacafytje kanë marr lëndime të lehta trupor dhe si pasojë e këtyre 

lëndimeve janë detyruar të kërkojnë ndihmë mjekësore në QKMF në ....., e kjo u vërtetua dhe nuk është 

konstatuar as nga të akuzuarit, dëshmitë e dëshmitarëve, R.D., S.I., B.K., H.L., dhe provave materiale të 

proceduara gjatë shqyrtimit gjyqësor.  
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Nga Ekspertiza mjeko ligjore e punuar më datë 03.06.2014 nga eksperti ligjor-doktor R.H. 

ortoped- traumatolog, gjykata vërtetoi se, i lënduari I.B. i kontrolluar në QKMF-.... më datë 04.08.2012 

me nr. të prot.8806, nga ekzaminimi objektiv, ka gërvishje të kokës në pjesë të përparme, hematoma ( 

gjakosje nën-lëkur) në anën e majtë të shpinës, gërvishje në gishtin e madh të dorës së djathtë, shuplakës 

së dorës së majtë dhe ka gërvishje në gjurin e majtë e në bazë të kualifikimit-vlerësimit mjekësor bëjnë 

pjesë në lëndim të lehtë trupor. Nga kjo ekspertizë gjithashtu u vërtetua se E.A. i lënduar dhe kontrolluar 

me datën 04.08.2012 në QKMF në .....është ankuar në kokë-dhembje dhe dhembje të qafës, me një 

hematomë të qafës në anën e majtë dhe të djathtë , plagë në gishtin e katër të dorës së majtë, hematomë në 

anën e majtë të shpinës dhe të belit , gërvishje në të dy gjunjët  e në bazë të kualifikimit-vlerësimit 

mjekësor bëjnë pjesë në lëndim të lehtë trupor. 

 

Gjykata ua ka falur besimin dëshmive të dëshmitarëve-zyrtar policor, R.D., S.I., B.K., H.L., pasi 

dëshmitë e tyre kanë qenë bindëse, përputheshin dhe nuk ranë ndeshë njëra me tjetrën si dhe me provat 

tjera materiale të proceduara gjatë shqyrtimit gjyqësor, si me: raportin e mjekut  në emër të I.B. me numër 

8806 datë 04.08.2012 i QKMF-së në ...., raportin e mjekut  në emër të E.A. me numër 8811 datë 

04.08.2012 i QKMF-së në ...., ekspertiza mjeko ligjore e datës 03.06.2014 e përmirësuar në shqyrtimin 

kryesor të datës 22.10.2014, si dhe foto-dokumentacioni bashkangjitur lëndës.   

Gjykata ka vlerësuar mbrojtjen e të akuzuarit E.A., i cili nuk kontestoi se  ditën konkrete ka pasur 

një mosmarrëveshje në mes tij dhe I.B., nuk ka kontestuar faktin se ka thirr në telefon I. lidhur me 

mosmarrëveshjen që kanë pasur, gjithashtu nuk konteston faktin se në hyrje të stacionit policor janë 

takuar me I., mirëpo konteston faktin ta ketë sulmuar I. me arsyetimin se i njëjti  e ka fyer, e ka kanosur 

dhe për njëherë e ka kapur për fyti, duke u mbrojtur është rrëzuar dhe ka pësuar lëndime trupore. 

 Gjykata gjithashtu ka vlerësuar edhe mbrojtjen e të akuzuarit I.B., i cili sikur i akuzuari E.nuk 

kontestoi se ka pasur mosmarrëveshje në mes tij, E. dhe G., se janë takuar në hyrje të stacionit policor me 

të njëtit mirëpo ky mohon ta ketë sulmuar E., sipas tij gjatë mbrojtjes nga sulmi janë rrëzuar të dytë, ku 

edhe ka mund ti ketë marr lëndimet E., andaj mbrojtjes së tyre gjykata nuk ua fali besimin pasi i 

konsideron të pa bazuara dhe në kundërshtim me të gjitha provat e shtjelluara e këtë e kanë bërë me 

qëllim që t’iu shmangen përgjegjësisë penale për veprën për të cilën akuzohen. 

Nga faktet që u parashtruan më parë, qartë rezulton se janë përmbushur të gjitha elementet 

objektive dhe subjektive të veprës  penale në bashkryerje lëndim i lehtë trupor nga neni 153 parag. 1 

nënparag.4 lidhur me nenin 23 të KPK-së dhe veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 153 parag. 1 

nënparag.4 të KPK-së . 

Me rastin e vendosjes mbi llojin dhe lartësinë e sanksionit penal ndaj të akuzuarëve për veprat 

penale që i kanë kryer, gjykata  vlerësoi të gjitha rrethanat të cilat në kuptim të nenit 74 të KPRK-së, 
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ndikojnë që dënimi të jetë më i lehtë apo më i rendë, ashtu që si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin E.A. 

mori: sjelljen korrekte në gjykatore, mbajtës i familjes, nuk ka qenë i dënuar më parë dhe nuk udhëhiqet 

procedurë  për vepër tjetër penale, bashkëpunues me gjykatën,  ndërsa për të akuzuarin I.B. si rrethanë 

lehtësuese mori: sjelljen korrekte në gjykatore, nuk ka qenë i dënuar më parë dhe nuk udhëhiqet 

procedurë  për vepër tjetër penale, bashkëpunues me gjykatën, mbajtës i familjes, rrethanë tejet lehtësuese 

për të dy të akuzuarit gjykata mori se të njëjtit pas këtij rasti nuk kanë pasur asnjëherë më probleme mes 

vete, koha e kaluar nga kryerja e veprës penale, ndërsa rrethana veçanërisht rënduese ndaj tyre nuk gjeti. 

Për këtë arsye kjo Gjykatë vlerëson se në rrethana të tilla edhe vetëm kërcënimi me dënim, është i 

mjaftueshëm për arritjen e qëllimit të dënimit në segmentin prevencionit individual dhe gjeneral . 

  

 

 

 

Vendimin mbi paushallin gjyqësor gjykata e mbështeti  në dispozitat e nenit 453 lidhur me nenin 

450  të KPPRK-së. 

  

     Gjykata  nga të cekurat më lartë,  ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                  

                   GJYKATA THEMELORE NE GJILAN- DEGA NE KAMENICE, 

P.274/2015 më datën 29.04.2016, 

Procesmbajtësja                                               Gj y q t a r j a  

_____________ _________________ 

EmineZubaku,d,v                                                                                                Valbonë Dërvodeli,d.v. 

 

                Këshilla Juridike: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej                                                   

                                             15 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit, Gjykatës së     

                                              Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 


