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Numri i lëndës: 2020:139996 

Datë: 17.05.2021 

Numri i dokumentit:     01784469 

                  

               P.nr.780/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm 

gjykues Rilind Sermaxhaj, në çështjen penale ndaj të akuzuarës V.Zh nga Gjilani, për shkak të 

veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 të KPRK-së, 

duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan/Departamenti i Përgjithshëm 

me numër PP.II.nr.1297/2020, të datës 22.10.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me 

datat 16.12.2020, 03.03.2021 dhe 14.04.2021, me datë 19.04.2021 morri dhe shpalli ndërsa me 

datë 17.05.2021 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

E akuzuara V. Zh, nga babai N. dhe nëna F., e lindur Shaqiri, e lindur me datë ... në Gjermani, 

me vendbanim në Gjilan, rr. “...”, nr.156, e martuar, nënë e një fëmije, e papunë, e gjendjes së 

varfër ekonomike, e nacionalitetit rom,   

 

ËSHTË FAJTORE 

 

Sepse me datë 16.07.2020, rreth orës 14:30 minuta, në Gjilan përkatësisht në rrugën “...”, e 

akuzuara V. Zh, lehtë e lëndon të dëmtuarën V. B nga Gjilani, në atë mënyrë që për shkak të 

mosmarrëveshjeve mes vete lidhur me fëmijët e tyre, fillimisht fjalosen dhe kacafyten mes veti, 

e pastaj e akuzuara gjuan me një guri dhe e godet të dëmtuarën në trup duke i shkaktuar të 

njëjtës lëndime të lehta trupore e cila për shkak të natyrës së lëndimit të pësuar detyrohet të 

kërkoi ndihmë mjekësore në Emergjencën e Spitalit të Gjilanit. 

  

-Me çka ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 

të KPRK-së, 

 

Andaj, në bazë të neneve 4,38,39,46,47,48,49,69,70 dhe 72 të KPRK-ës dhe nenit 360,361,362 

dhe 365 të KPP-ës, të akuzuarën e lartcekur: 
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E GJYKON 

 

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 120 (njëqind e njëzet) ditëve i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse e akuzuara nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale brenda periudhës së 

verifikimit prej 1 (një) viti. 

 

E dëmtuara V. B, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt 

juridiko civil. 

 

Obligohet e akuzuara që të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej nga 30 € (tridhjetë euro) 

si dhe shumën prej 30 € (tridhjetë euro) për kompensimin e viktimave të krimit, të gjitha këto 

në afat prej 15 ditëve pasi që ky aktgjykim të merr formën e prerë, nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm. 

ARSYETIM 

 

1.Rrjedha e çështjes dhe fjalët përfundimtare të palëve 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm me datë 22.10.2020, ka ngritur 

aktakuzën PP.II.nr.1297/2020, të datës 20.10.2020, kundër të akuzuarës V. Zh nga Gjilani, për 

shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 të 

KPRK-së.  

 

Me krijimin e kushteve ligjore gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit gjyqësor,  në të cilat 

seanca është bërë administrimi i provave si dhe palët kanë dhënë fjalët e tyre përfundimtare.  

 

Prokurorja e shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pas administrimit të provave 

materiale dhe personale, është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se e akuzuara V. Zh ka 

lënduar lehtë të dëmtuarën V. B, ngase është e pakontestueshme se ditën kritike e akuzuara dhe 

e dëmtuara kishin pasur një mosmarrëveshje në mes vete e cila kishte eskaluar në sharje dhe 

fyerje të ndërsjella me ç’rast e akuzuara e kishte gjuajtur me gurë të dëmtuarën duke i 

shkaktuar lëndime trupore, i cili fakt vërtetohet nga Raporti Mjekësor i Spitalit të Gjilanit e po 

ashtu edhe nga ekspertiza mjeko ligjore, raporte këto të cilat janë në përputhje të plotë edhe me 

deklaratën e të dëmtuarës V. B si dhe dëshmitarit H. P, andaj i ka propozuar gjykatës që të 

akuzuarën V.Zh ta shpall fajtore dhe të njëjtën ta dënoj sipas ligjit. 

 

E akuzuara V. Zh në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e konsideron vetën të pafajshme 

ngase nuk e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet dhe ka kërkuar nga gjykata që të 

njëjtën ta liroj nga akuza. 
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2. Provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

Pas prezantimit të provave, gjykata plotësisht ka vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv të 

aktgjykimit dhe atë në bazë të: 

- Dëgjimit e të dëmtuarës në cilësi të dëshmitares V. B  

- Dëgjimit të dëshmitarit Samuel Ramadani, 

- Dëgjimit të dëshmitarit H. P 

- Leximin e provave materiale dhe atë : raportit fillestar me numër të rastit 2020-CA-

... i datës 16.07.2020, deklaratat e të dëmtuarës V. B, deklaratat e të akuzuarës 

Valentina Zhabeli, raporti i oficerit i datës 16.07.2020, raporti i lëshuar nga Spitali 

Regjional i Gjilanit në emër të të dëmtuarës V. B i datës 16.07.2020, raporti nga 

Spitali Regjional i Gjilanit në emër të të akuzuarës V. Zh i datës 16.07.2020 dhe 

ekspertiza mjeko ligjore në emër të të dëmtuarës V. B e datës 12.10.2020,  si dhe  

- Mbrojtjes së të akuzuarës V. Zh.  

 

2.1. Deklarata e të dëmtuarës në cilësi të dëshmitares V.B 

 

E dëmtuara V. B në deklaratën e saj të dhënë në cilësi të dëshmitares ka deklaruar se nuk i 

kujtohet saktë data se kur kishte ndodhur rasti por që në ditën kritike fëmijët e saj kishin qenë 

duke luajtur në lagje, ku fëmija i saj e kishte rrahur vajzën e të akuzuarës, e pas kësaj e 

akuzuara V. Zh e kishte rrahur djalin e të dëmtuarës dhe pasi që e kishte rrahur djalin e saj e 

akuzuara Valentina e kishte gjuajtur me gurë në drejtim të fëmijëve të saj, të cilët po ashtu e 

kishin gjuajtur me gurë të akuzuarës ashtu që kishte ndërhyrë e dëmtuara për ta tërhequr vajzën 

e saj dhe më pas ishte goditur me gurë në anën e majtë të barkut të saj duke shtuar këtu se në 

kohën e goditjes kishte qenë shtatzënë. Pasi që ishte goditur me gurë nga e akuzuara, e 

dëmtuara kishte shkuar në shtëpinë e saj ku vajza e saj kishte lajmëruar policinë dhe ndihmën e 

shpejtë të cilët kishin ardhur dhe e kishin dërguar të dëmtuarën në spital ndërsa më pastaj e 

dëmtuara nuk kishte pasur probleme shëndetësore por që në vazhdimësi ishte provokuar nga 

familja e të akuzuarës.  

 

2.2 Deklarata e dëshmitarit S. R 

 

Dëshmitari S. R, ka deklaruar se kishte qenë prezent ditën kritike kur kishte ndodhur rasti, 

ashtu që kishte parë të akuzuarën V. Zh dhe të dëmtuarën V. B të cilat ishin fjalosur në mes 

vete, por që më pas kishte shkuar në shtëpi dhe nuk e kishte parë se çfarë kishte ndodhur dhe se 

nuk e kishte parë nëse e akuzuara të kishte goditur me gurë të dëmtuarën deri në momentin kur 

ai kishte qenë prezent, duke shtuar se të njëjtat edhe më herët kishin pasur mosmarrëveshje dhe 

ishin fjalosur por që as më parë nuk kishte dëgjuar që të njëjtat të kishin pasur konflikte fizike. 
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2.3 Deklarata e dëshmitarit H. P 

 

Dëshmitari H.P, zyrtarë policor pranë Stacionit Policor në Gjilan, ka deklaruar se pas 

lajmërimit të rastit nga ana e të dëmtuarës, ai kishte qenë në vendin e ngjarjes dhe kishin takuar 

të njëjtën e cila ishte ankuar për dhembje të barkut e që sipas deklaratës së saj kishte ardhur si 

pasojë e goditjes nga guri nga një bashkëqytetare e nacionalitetit romë dhe se e dëmtuara ishte 

shtatzënë në një fazë të avancuar, ashtu që zyrtarët policor kishin lajmëruar ndihmën e shpejtë 

dhe pas ardhjes së ndihmës së shpejtë, e dëmtuara ishte përcjellë për në klinikën e 

gjinekologjisë së Spitalit të Gjilanit, ku pas ekzaminimit mjekësor, gjinekologu u kishte thënë 

se gjendja e të dëmtuarës dhe bebes është e mirë ndërsa më pas ishin kthyer në vendin e 

ngjarjes por që nuk kishin mundur që të përcaktonin se me cilët gurë ishte goditur e dëmtuara 

pasi që në atë vend kishte pasur shumë gurë, por që të e akuzuara dhe e dëmtuara kishin 

deklaruar se deri tek mosmarrëveshja kishte ardhur për shkak të probleme të fëmijëve të tyre në 

mes vete. 

 

2.4 Mbrojtja e të akuzuarës V. Zh 

 

E akuzuara V. Zhnë mbrojtjen e saj ka deklaruar se fëmijët e të dëmtuarës V. B e kishin rrahur 

gjatë tërë javës vajzën e saj 2 vjeçare ndërsa në ditën kritike kishte qenë në shtëpinë e saj duke 

pastruar dhe se vajza e saj kishte qenë me temperaturë andaj e akuzuara kishte shkuar tek e 

dëmtuara V. për ti thënë që fëmijët e saj të mos ta shqetësonin vajzën e saj, e deri sa po kthehej 

për në shtëpinë e saj, e dëmtuara V.B e kishte ofenduar me fjalë nga brenda shtëpisë së saj, ku 

më pas edhe e akuzuara i kishte kthyer disa fjalë të dëmtuarës, me ç’rast e dëmtuara së bashku 

me 8 fëmijët e saj kishin filluar që të hidhnin sende në drejtim të të akuzuarës, si pasojë e së 

cilës e njëjta ishte goditur nga njëri fëmijë i të dëmtuarës në pjesën sipër syrit me ç’rast ishte 

gjakosur, e gjitha kjo kishte ndodhur deri sa e akuzuara kishte qenë shtatzënë. E akuzuara 

kishte tentuar që të shkonte në drejtim të shtëpisë së të dëmtuarës, por që ishte ndaluar nga 

bashkëshorti i saj i cili e kishte futur në shtëpi dhe se ajo nuk kishte gjuajtur fare me gurë në 

drejtim të të dëmtuarës V. B por ishin fëmijët e të dëmtuarës si dhe vetë e dëmtuara të cilat 

kishin gjuajtur me gurë, ku pasi që ishte qetësuar situata kishte ardhur ndihma e shpejtë dhe e 

kishte marrë të akuzuarën dhe e kishte dërguar për tretman mjekësor. 

 

3. Vlerësimi dhe analizimi i provave 

 

Në seancat e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale, gjykata komfor nenit 7 të KPP-së, 

saktësisht dhe në mënyrë të plotë vërtetoi faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit 

të ligjshëm, me vëmendje dhe përkushtim maksimal profesional dhe me përkujdesje të njëjtë 

vërtetoi faktet kundër të akuzuarës dhe ato në favor të saj duke i mundësuar të njëjtës 

shfrytëzimin e të gjitha fakteve dhe provave që janë në favor të mbrojtjes dhe me ndërgjegje 

vlerësoi çdo provë një nga një dhe në lidhje me provat tjera dhe në bazë të vlerësimit të tillë ka 

nxjerr përfundimin lidhur me faktet konkrete të vërtetuara me ç’rast gjykata ka ardhur në 

përfundim se mbrojtjes së të akuzuarës të dhënë në shqyrtim gjyqësor nuk duhet ti falet besimi 

ngase e njëjta nuk është në harmoni të plotë edhe me provat e tjera personale dhe materiale të 
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cilat janë administruar nga ana e gjykatës dhe të cilat tregojnë një gjendje faktike tjetër nga ajo 

për të cilën të akuzuara ka pretenduar. 

Në këtë çështje penalo juridike gjykata gjeti se me datë 16.07.2020, rreth orës 14:30 minuta, në 

rrugën “Avdulla Presheva” në Gjilan, kishte ndodhur një mosmarrëveshje në mes të akuzuarës 

V. Zh dhe të dëmtuarës V. B si pasojë e asaj se fillimisht fëmijët e tyre ishin ngacmuar mes 

vete, ku më pas e akuzuara V. Zh gjuan me gurë në drejtim të dëmtuarës dhe e godet të njëjtën 

duke i shkaktuar të njëjtës lëndim të lehtë trupor, ngase një gjë e tillë vërtetohet në bazë të 

provave personale dhe materiale të cilat gjykata i administroj në seancat e shqyrtimit gjyqësor, 

të cilat prova gjykata i ka vlerësuar me kujdes dhe ka ardhur në përfundim se duhet ti falet 

besimi i plotë provave të propozuara nga prokurori i shtetit të cilat në tërësi e vërtetojnë dyshim 

e bazuar mirë se e akuzuara e ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë, pasi që të gjitha 

provat e prezantuara në shqyrtim kanë lidhshmëri logjike, kohore dhe janë bindëse dhe të qarta 

dhe janë në harmoni të plotë me njëra tjetrën.        

    

Gjykata deri tek një konstatim i tillë erdhi duke u bazuar në deklaratën e të dëmtuarës V. B të 

dhënë në shqyrtimin gjyqësor e cila ka deklaruar se ditën kritike ishte goditur me gurë nga e 

akuzuara V.Zh  si pasojë e të cilave i ishte dashur të kërkonte ndihmën mjekësore, ngase një 

deklaratë e tillë është në përputhje të plotë edhe me provat e tjera materiale, sepse nga 

deklarata e dëshmitarit H. P vërtetohet fakti se në momentin pasi që zyrtarët policor kishin 

pranuar ankesën për rastin e ndodhur, të njëjtit kishin shkuar në vendin e ngjarjes, ku kishin 

hasur në të dëmtuarën V. B e cila ishte ankuar në dhimbje të barkut si pasojë e goditjes me gurë 

nga ana e të akuzuarës V. Zh ashtu që ishin detyruar që të kërkonin ndihën mjekësore dhe të 

njëjtën e kishin dërguar për tretman mjekësor, ku nga raporti mjekësor me numër të protokollit 

... të datës 16.07.2020, konstatohet se e dëmtuara kishte pësuar lëndime të lehta trupore me 

pasoja të përkohshme për shëndetin, raport i cili është në përputhje të plotë edhe me 

Ekspertizën mjeko ligjore të datës 10.12.2020 në të cilën konstatohet se e dëmtuara V. B kishte 

pësuar lëndim të lehtë trupor si pasojë e goditjeve me mjet të fortë. 

 

Gjykata ka analizuar mbrojtjen e të akuzuarës V. Zh dhe erdhi në përfundim se mbrojtjes së saj 

nuk duhet ti falet besimi ngase e njëjta është në kundërshtim të plotë me gjitha provat materiale 

të administruara nga ana e gjykatës duke përfshirë edhe vet deklarimin e saj në polici , ku 

fillimisht kishte deklaruar se “duke e mbrojtur nderin e kam shtyrë me dorë në shpindë” ndërsa 

në seancën e shqyrtimit gjyqësore e akuzuara ka deklaruar se ajo nuk kishte gjuajtur me gurë 

në drejtim të të dëmtuarës dhe as që kishte pasur fare kontakt me të, deklarata këto në 

kundërshtim të plotë me njëra tjetrën dhe me provat materiale, dhe se e gjithë kjo bëhet me 

qëllimin për ti ikur përgjegjësisë penale. 

 

4.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata erdhi në përfundim që është vërtetuar plotësisht 

gjendja faktike si dhe është vërtetuar përtej çdo dyshimi të bazuar mirë se e akuzuara V.Zh ka 

kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 të KPRK-

së, në kohën, vendin, dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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5.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Gjykata me rastin e matjes së dënimit ka vlerësuar që të akuzuarës duhet ti shqiptohet dënimi si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi  ngase duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat dhe provat të 

cilat gjinden në shkresat e lëndës, ky dënim do të jetë i drejtë, në harmoni me peshën e veprës 

penale, sjelljen dhe rrethanat e kryeses si dhe përgjegjësinë penale të saj, gjykata me rastin e 

matjes së dënimit pati parasysh rregullat e përgjithshme për matjen e dënimit si në kuptim të 

nenit 69 të KPRK-ës ashtu që gjykata mori parasysh shkallën e përgjegjësisë penale të 

akuzuarës e cila nga provat materiale në shkresat e lëndës del të jetë e lartë meqenëse me rastin 

e kryerjes së veprës penale e njëjta ka qenë e përgjegjshme për veprimet e saja dhe se veprën 

penale e ka kryer me dashje dhe atë direkte, me rastin e caktimit të dënimit gjykata pati 

parasysh edhe rrethanat personale të kryesit si dhe sjelljen e mëparshme të saj.   

 

Me rastin e matjes së dënimit gjykata pati parasysh edhe rregullat e përgjithshme të cilat 

ndikojnë në zbutjen apo ashpërsimin e dënimit si në kuptim të nenit 70 të KPRK-ës ashtu që si 

rrethanë lehtësuese për të pandehurin gjykata mori sjelljen e mëparshme të saj meqenëse për të 

akuzuarën ishte hera e parë që bie ndesh me ligjin përkatësisht e njëjta më parë nuk kishte qenë 

e gjykuar me ndonjë aktgjykim të formës së prerë për asnjë lloj të veprës penale  po ashtu 

gjykata si rrethanë lehtësuese për të akuzuarën mori edhe rrethanat personale të saj dhe 

karakterin e saj ngase nga provat e administruara del se e akuzuara është nënë 2 fëmijëve, e pa 

punë dhe se e njëjta është e papunë dhe duhet të kujdeset për fëmijët e saj ndërsa si rrethanë 

rënduese për të akuzuarën gjykata mori shkallën e lartë të dashjes  të shfaqur nga ana e saj 

ngase e njëjta veprën penale e ka kryer me dashje dhe atë direkte duke qenë e vetëdijshme se si 

pasojë e gjuajtës me gurë të dëmtuarës mund ti shkaktohen lëndime trupore dhe përkundër 

kësaj e njëjta kishte ndërmarrë veprimet siç përshkruhen në dispozitiv të këtij aktgjykimi po 

ashtu si rrethanë rënduese për të akuzuarën gjykata mori edhe shkallën e dëmit të shkaktuar 

nga e akuzuara për faktin se si pasojë e veprimeve të aj e dëmtuara ka pësuar lëndime të lehta 

trupore të përshkruara në ekspertizën mjekoligjore në emrin e saj andaj duke u bazuar në të 

lartcekur gjykata të akuzuarës i shqiptoj dënimin brenda kufijve të paraparë ligjor të paraparë si 

në nenin 72 të KPRK-ës gjithnjë duke konsideruar se me dënimet e shqiptuara ndaj saj mund të 

arrihen qëllimet e dënimit si në kuptim të nenit 38 të KPRK-ës të cilat konsistojnë në 

parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale dhe rehabilitimin e tyre, parandalimin 

e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale, shprehjen e gjykimit shoqëror për veprën 

penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. Me rastin e 

marrjes së vendimit për shqiptimin e dënimit me kusht përveç tjerash gjykata pati parasysh 

edhe qëllimin e dënimit me kusht i cili konsiston në atë se për veprat penale për të cilat 

parashihet dënim deri në 5 vite burgim vlerësohet se tërheqja e vërejtjes me kërcënimin e 

dënimit është e nevojshme që të ndalojë kryesin të mos kryej vepra tjera penale. 

 

6. Vendimi lidhur me kërkesën pasurore juridike. 
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Gjykata në bazë të nenit 463 paragrafi 1 dhe 2 të KPP-ës, të dëmtuarën V. B për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike e udhëzoi në kontest të rregullt juridiko civil.  

 

7.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

 

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

gjykata duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-së, ka vendosur  që të akuzuarën ta 

obligojë që të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej nga 30 € (tridhjetë euro) si dhe shumën 

prej 30 € (tridhjetë euro) për kompensimin e viktimave të krimit, të gjitha këto në afat prej 15 

ditëve pasi që ky aktgjykim të merr formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të 

dhunshëm. 

Andaj duke u bazuar në të lartcekurat gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.780/2020, me datë 17.05.2021 

 

Zyrtarja Ligjore,                                                                                        Gjyqtari i vetëm 

gjykues, 

Eronita Llapashtica                                                                                               Rilind 

Sermaxhaj 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme i paraqitet kësaj Gjykate Themelore. 
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