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Numri i lëndës: 2021:027378 
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Numri i dokumentit:     02497906 

                               

   P.nr.397/2021 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i përgjithshëm përmes gjyqtarit të vetëm 

gjykues Rilind Sermaxhaj, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Eronita Llapashtica, në çështjen penale 

kundër të akuzuarit V. A nga Gjilani për shkak të veprave penale  asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga 

neni 321 paragrafi 1 i KPRK-ës dhe lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 i 

KPRK-ës duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan me numër 

PP.II.nr.207/2021 të datës 10.02.2021 pas mbajtjes së seancave të shqyrtimit gjyqësor dhe publik në të 

cilin kanë prezantuar prokurori i shtetit Halim Borovci, i dëmtuari B. S dhe i akuzuari V. A, me datë 

19.11.2021 mori dhe shpalli ndërsa me datë 10.12.2021, përpiloi këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

I akuzuari V. A nga babai B. dhe nëna S, e lindur H, i lindur me datë ...  në fshatin, Komuna e 

Bujanovcit  ndërsa me vendbanim në Gjilan, ka të kryer shkollën fillore, i  martuar, baba i dy fëmijëve, 

i pa punësuar, i gjendjes së varfër, shqiptar, shtetas i Republikës  se Kosovës  dhe Serbisë, 

 

ËSHTË FAJTOR 
 

I. 
 

Sepse me datë 31.01.2021, rreth orës 14:45 minuta, në rrugën në Gjilan, i akuzuari pas një 

mosmarrëveshje paraprake me të dëmtuarin B. S, me dashje dhe me veprimet e tij të kundërligjshme ka 

asgjësuar-dëmtuar një dritare (roletë) të shtëpisë në atë mënyrë që fillimisht e godasin njëri tjetrin me 

grushte dhe shqelma pastaj i akuzuari V nga mllefi shkon tek shtëpia e të dëmtuarit B dhe gjuan me 

gurë dhe ia dëmton një dritare (roletë) në këtë mënyrë i akuzuari me veprimet e tija, të dëmtuarit i ka 

shkaktuar dëm material në vlerë të pa përcaktuar.  
 

-Me çka  ka kryer veprën penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë nga  nenin 321 paragrafi 1 të KPRK-

ës, 
 

II 
 

Sepse me datë 31.01.2021 rreth orës 14:45 minuta, në rrugën  në Gjilan, i akuzuari pas një 

mosmarrëveshje paraprake me të dëmtuarin B. S, me dashje i ka shkaktuar lëndime trupore, në atë 

mënyrë që në momentin që takohen e godet me grushte dhe shqelma të dëmtuarin B. S me ç’rast i 

shkakton lëndime të lehta trupore, ku i dëmtuari si pasojë e lëndimeve detyrohet të kërkojë ndihmë 

mjekësore në Spitalin Regjional në Gjilan-Emergjencë. 
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-Me çka kishte kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 

1.4 ët  KPRK-ës. 

Andaj gjykata në bazë të nenit 4, 38, 39, 40, 43, 69 dhe 70 të KPRK-ës dhe neneve 359, 360, 361, 362 

dhe 365 të KPP-ës të akuzuarin e lartcekur: 
 

E GJYKON 
 

Për veprën penale nga pika I e dispozitivit të këtij aktgjykimi me dënim me gjobë në shumë prej 200 € 

(dyqind euro) ndërsa 
 

Për veprën penale nga pika II e dispozitivit të këtij aktgjykimi me dënim me gjobë në shumë prej 300 € 

(treqind euro) 
 

Në bazë të nenit 76 paragrafi 1 dhe 2 nën paragrafi 2.4 të KPRK-ës të akuzuarit V. A i shqipton 

DËNIM UNIK ME GJOBË në shumë prej 500 € (pesëqind euro) të cilën obligohet ta paguajë në afat 

prej 15 ditësh nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë. 
 

Nëse i akuzuari nuk dëshiron, nuk mundet ose nuk është në gjendje ta paguaj dënimin me gjobë atëherë 

dënimi me gjobë do ti zëvendësohet në dënim me burgim në atë mënyrë që për çdo 20 € (njëzet euro) 

do ti caktohet një ditë burgim. 
 

I dëmtuari B. S për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest të rregullt juridiko-

civil. 
 

Obligohet i akuzuarit që të paguaj paushallin gjyqësor në shumën prej 50 € (pesëdhjetë 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. 
 

A R S Y E T I M 
 

1.Rrjedha e çështjes dhe fjalët përfundimtare të palëve 
 

Prokuroria Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm me datë 12.02.2021 ka ngritur aktakuzën 

me numër PP.II.nr.207/21 kundër të akuzuarit V. A nga Gjilani për shkak të veprave penale asgjësimi 

apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 paragrafi 1 i KPRK-së dhe lëndim i lehtë trupor nga neni 185 

paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 të KPRK-ës dhe të akuzuarit B. S për shkak të veprës penale  lëndim i 

lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 të KPRK-ës. 
 

Gjykata me datë 29.04.2021, ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar në të cilën kanë prezantuar 

prokurori i shtetit dhe të akuzuarit V. A dhe B. S. Në këtë seancë i akuzuari V. A, pas leximit të 

aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit ka deklaruar se e ka kuptuar në tërësi aktakuzën dhe veprat 

penale për të cilat akuzohet e pranon fajësinë për veprën penale nga pika I e dispozitivit të aktakuzës 

lëndore por këtë vepër e ka kryer sepse ka qenë i nervozuar  ndërsa sa i përket veprës penale nga pika II 

e dispozitivit të aktakuzës i njëjti ka deklaruar se nuk e pranon fajësinë për kryerjen e saj, ndërsa i 

akuzuari B. S e ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet nga dispozitivi i III i aktit 

akuzues, me ç’rast gjykata pas dëgjimit të palëve ka marrë aktvendim me të cili ia ka refuzuar pranimin 

e fajësisë të akuzuari V. A  për veprën penale nga pika I e dispozitivit të aktakuzës lëndore sepse për një 

gjë të tillë nuk plotësoheshin kushtet ligjore nga neni 248 i KPP-ës ndërsa për të akuzuarin B. S kishte 

pranuar pranimin i fajësisë dhe më pas  me pëlqimin e palëve dhe pas dëgjimit të tyre  është veçuar 

procedura penale për të akuzuarin V. A i cili në kuptim të nenit 245 paragrafi 6 nën paragrafi 6.1,6.2 dh 

6.3 të KPP-ës ishte njoftuar se mund të paraqes kundërshtimet për provat e cekura në aktakuzë si dhe 
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kërkesën për hedhjen e aktakuzës ndërsa seanca kishte vazhduar me deklarimet e palëve lidhur me 

dënimin për të akuzuarin B. S i cili me aktgjykimin e kësaj gjykate P.nr.108/2021 të datës 21.05.2021 

ishte shpallur fajtor dhe ishte dënuar me dënim me gjobë në shumë prej 500 € ndërsa sa i përket të 

akuzuarit V. A me krijimin e kushteve ligjore është caktuar seanca e shqyrtimit gjyqësor  në të cilën 

seancë janë administruar provat personale dhe materiale si dhe palët kanë dhënë edhe fjalët e tyre 

përfundimtare. 
 

Prokurori i Shtetit Halim Borovci në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pas administrimit të provave 

materiale dëgjimit të dy dëshmitareve dhe vetë deklarimit të akuzuarit tani më është vërtetuar se i 

akuzuari V. A është kryerës i veprave penale sipas dispozitivit I dhe II të aktit akuzues, e që kjo më së 

miri ishte vërtetuar nga deklarimi i dëshmitarit B. S i cili në seancën e shqyrtimit gjyqësor i ka treguar 

të gjitha veprimet inkriminuese të akuzuarit V. A se si e kishte goditur dhe i kishte shkaktuar lëndime të 

lehta trupore gjatë përleshjes e po ashtu i ka shkaktuar dëm pasuror duke ia thyer roletën gjë të cilin nuk 

e konteston as i akuzuari ndërsa sa i përket veprës penale lëndim i lehtë trupor që gjatë deklarimi të tij 

ishte konfuz pasi që më herët kishte thënë më ka pështyrë në këmbë ndërsa në gjykatore thotë se më ka 

pështyrë afër këmbeve, e po ashtu edhe nga deklarata e dëshmitarit E. S. i cili i cili kishte shkuar në 

vendin e ngjarjes dhe kishte parë pasojat e thyerjes së roletës dhe gjatë deklarimit të palëve kishte 

kuptuar se ata ishin përleshur në mes vete dhe u janë shkaktuar lëndime trupore të dyanshme e që kjo 

mbështet nga provat materiale siç janë raportet mjekësore dhe ekspertiza mjeko ligjore në emër të B. S. 

dhe V. A, prokurori i shtetit më tutje ka deklaruar se edhe pse i akuzuari ka pretenduar se veprën penale  

e ka kryer në vetë mbrojtje kjo nuk qëndron për faktin se i dëmtuari B ka deklaruar se i akuzuari V i cili 

e kishte sharë dhe ofenduar dhe pas konfrontimit të parë i njëjti ende ka qëndruar në rrugë edhe pse e 

kishte pasur mundësi që të largohej nga aty ka vazhduar duke provokuar të dëmtuarin, me çka ka 

vazhduar konfrontimin dhe se nuk është vetëmbrojte kur i akuzuari godet të dëmtuarin edhe pse në një 

situatë të tillë ishte e pa nevojshme, prokurori i shtetit në fund ka deklaruar se i akuzuari në këtë rast 

nuk e ka lajmëruar policinë por të njëjtit i ka lajmëruar i dëmtuari B. S, si dhe mbetet pranë aktit 

akuzues dhe propozimeve të cilat i mban i njëjti ka kërkuar që i akuzuari të shpallet fajtorë dhe të 

dënohet me dënim meritor sipas ligjit duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese 

në mënyrë që dënimi i shqiptuar të jetë në proporcion me dëmin e shkaktuar të dëmtuarit     
 

I akuzuari V. A në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se kërkon nga gjykata vetëm drejtësi dhe asgjë 

tjetër po ashtu ka shtuar se B. e ka goditur në vetëmbrojtje ndërsa roletën ia ka thyer pasi që e kishte 

humbur kontrollin dhe kërkon nga gjykata që sa i përket roletës ti shqiptoj një dënim sa më të butë 

ndërsa sa i përket rrahjes ta liroj nga akuza duke shtuar se me të dëmtuarin pas këtij rasti nuk kanë pasur 

probleme.  
 

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 të të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit B. S,  

- Dëgjimit të dëshmitarit E. S, 

- Leximin dhe administrimin e provave materiale dhe atë raporti fillestar i incidentit me 

numër të rastit ... i datës 31.01.2021, deklarata e të akuzuarit V. A e dhënë në polici me datë 

31.01.2021, raportet mjekësore me numër ... dhe ... të datës 31.01.2021 në emër të V. A dhe 

B. S, të lëshuara nga spitali Regjional në Gjilan, ekspertiza mjeko ligjore e datës  

09.02.2021 në emër të B. S dhe 

- Mbrojtjen e të akuzuarit V. A. 
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2.1. Deklarata e të dëmtuarit B. S e dhënë në cilësinë e dëshmitarit në seancën e shqyrtimit gjyqësor. 
 

Gjykata me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor ka aprovuar propozimin e prokurorit të shtetit që në cilësinë e dëshmitarit të dëgjohet i 

dëmtuari B. S i cili në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se ditën kritike kishte qenë me veturë 

dhe ishte ndalur për ti hapur dyert dhe se kishte qenë me grip dhe kishte pështyrë në drejtim të V. i cili 

kishte qenë më shumë 5 metra larg dhe i njëjti i ishte kthyer dhe e kishte sharë me fjalët “pse breh pis 

po pështyn” a diçka të tillë pastaj i dëmtuari i kishte thënë pse po më shanë dhe i akuzuari e kishte 

shtyer me duar po ashtu edhe i dëmtuari e kishte shtyrë dhe e kishte goditur dhe në momentin e parë kur 

e ka goditur edhe i akuzuari e kishte goditur dhe pastaj duke shkuar prapa ishte rrëzuar dhe i dëmtuari 

përsëri i ishte afruar për ta goditur mirëpo i akuzuari e kishte goditur me këmbë sa kishte qenë shtrirë 

ndërsa kur i akuzuari e kishte goditur me grushte ka qenë vetëm fillimi i përleshjes dhe se i akuzuari 

tërë kohën ka qenë duke e fyer dhe se tri apo katër herë është nisur për në shtëpi mirëpo i akuzuari e 

fyente dhe i dëmtuari është kthyer për ta goditur dhe i njëjti ia kthente të goditurën dhe se i akuzuari ka 

mundur që të shkoj në shtëpi por i njëjti është ndal dhe e ka provokuar po ashtu i dëmtuari ka shtuar se 

nga kjo përleshje ka pësuar lëndime në bark dhe se i është dëmtuar roleta dhe dritarja, më tutje 

dëshmitari ka deklaruar se nuk e din se cili kanë fillua që të godas por se i akuzuari  e ka ngrit dorën dhe 

e ka goditur në fillim  sa kanë qenë në këmbë dhe po ashtu i njëjti e ka  goditur me këmbë edhe sa ka 

qenë ulë me këmbë. 
 

2.2 Deklarata e dëshmitarit E. S  e dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor. 
 

Dëshmitari  E. S në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se për këtë rast ishin njoftuar nga baza 

që kishte ndodhur ndërmjet fqinjëve  në rrugën “. pastaj kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe i kanë 

takuar  V. A dhe B. S të cilët iu kishin treguar për mosmarrëveshjen që e kanë pasur dhe se që nuk 

falsin që 7 vite, po ashtu dëshmitari ka deklaruar  se i akuzuari dhe i dëmtuari edhe pse shtëpitë i kanë 

afër nuk iu kishte rënë shpesh që të shiheshin mirëpo kur janë parë janë grushtuar, po ashtu pasi që janë 

përleshur i akuzuari kishte shkuar tek shtëpia e tij dhe me guri i ka thyer roletën e të dëmtuarit dhe se që 

të dy kanë pasur lëndime trupore mirëpo nuk kishin pasur shenja të dukshme, ndërsa Va e ka pranuar që 

e ka goditur B por në vetëmbrojtje sepse B fillimisht e kishte goditur me grushte pas shpine, dëshmitari 

më tutje ka shtuar se e për këtë rast ka përpiluar raport dhe se mbetet në tërësi pranë këtij raporti.   
 

2.3 Mbrojtja e të akuzuarit V. A 
 

I akuzuari V. A në mbrojtjen e tij të dhënë në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se  në  ditën kur ka 

ndodhur ngjarja ka qenë duke shkuar tek tezja dhe në moment është afruar tek dyert e B dhe është 

takuar me të njëjtin i cili e kishte pështyrë para këmbëve dhe i njëjti i kishte thënë “pse po më pështynë, 

të kam bashkëfshatarë dhe të kam pasur ushtarë në luftë” dhe i dëmtuari i kishte thënë sa ta fus veturën 

brenda se do të mbarojë qef ty dhe se i akuzuari e kishte pasur telefonin në dorë kur i dëmtuari e kishte 

goditur përderisa i akuzuari kishte filluar të ec dhe se as kokën nuk e kishte kthyer prapa dhe i njëjti e 

kishte goditur nga prapa pastaj ishte rrëzuar dhe përsëri i dëmtuari e kishte goditur sa kishte qenë 

shtrirë, i akuzuari më tutje ka deklaruar se sa ka qenë shtrirë në shpin është mbrojt me këmbë sepse i 

njëjti ka dashur që ta godas ende dhe se të dëmtuarin nuk e ka goditur me grushte por vetëm sa kishte 

ndejt shtrirë dhe me këmbë e ka goditur dhe pasi që kanë ndaluar i akuzuari ka shkuar në shtëpi dhe 

duke i menduar sendet e kishte marrë një guri dhe ia kishte thyer xhamin apo roletën. I akuzuari më tej 

ka deklaruar se ka dhënë deklaratë në polici dhe aty i ka thënë të njëjtat fjalë dhe se nuk e din saktë se a 

e ka pështyrë B në këmbë apo para këmbëve dhe se arsyeja pse i njëjti e ka pështyrë ka qenë se nuk 

kanë fol në mes veti dhe se sa ishte duke përdorur telefonin B e kishte ndal kerrin dhe e kishte pështyrë 
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dhe i njëjti përsëri ishte nisur dhe duke u lëshuar rrugës vetëm kur e kishte goditur i dëmtuari, më tutje 

ka deklaruar se të dëmtuarin e ka goditur sa ka qenë shtrirë.   
 

3.Vlerësimi dhe analizimi i provave  
 

Në seancat e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale, gjykata komfor nenit 7 dhe 361 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 akuzuarit si dhe ato në favor të tij duke i mundësuar të akuzuarit 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 pas analizimit dhe vlerësimit të provave të cilat janë administruar në 

seancën e shqyrtimit gjyqësor, ka ardhur në përfundim se deklaratës së të dëmtuarit në cilësinë e 

dëshmitarit B. S dhe dëshmitarit E. S duhet ti falet besimi ngase të njëjtat janë në harmoni edhe me 

provat e tjera materiale të cilat janë administruar nga ana e gjykatës mbi bazën e të cilave gjykata erdhi 

në përfundim se në veprimet e të akuzuarit formësohen elementet e veprës penale të asgjësimi apo 

dëmtimi i pasurisë nga neni 321 paragrafi 1 të KPRK-ës dhe lëndim i lehtë trupor nga neni 185 

paragrafi 1, nën paragrafi 1.5 i KPRK-ës. 
 

Gjykata deri tek një konstatim i tillë erdhi duke zgjidhur faktet kontestuese dhe ato jo kontestuese ashtu 

që gjeti se në këtë çështje penalo juridike nuk ishte kontestuese fakti se me datë 31.01.2021, i akuzuari 

dhe i dëmtuari ishin takuar dhe ishin përleshur mes vete, nuk ishte kontestuese as fakte se gjatë 

përleshjes mes vete ata e kishin goditur njëri tjetrin me grushte dhe me këmbë, nuk ishte kontestues as 

fakti se pas përfundimit të përleshjes së tyre i akuzuari pasi që kishte shkuar në oborrin e tij ku kishte 

qëndruar për pak ishte kthyer tek shtëpia e të dëmtuari dhe me një guri ia kishte thyer dritaren (roletën) 

e shtëpisë së të dëmtuarit, nuk ishte kontestues as fakti se i dëmtuari nga veprimet e të akuzuarit kishte 

pësuar lëndime të lehta trupore sepse këto fakte janë vërtetuar nga provat materiale dhe ato personale si 

nga deklarata e të dëmtuarit, dëshmitarit si dhe vet të akuzuarit i cili në asnjë stad të procedurës penale 

nuk e ka mohuar që të dëmtuarin e ka goditur dhe ia ka thyer dritaren mirëpo bazuar në të lartcekurat 

gjykata gjeti se kontestuese në këtë çështje penalo juridike ishte dashja e të akuzuarit në raport me 

veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 paragrafi 1 i KPRK-ës meqenëse kjo 

vepër penale kryhet vetëm me dashje dhe nëse i akuzuari veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 

185 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 i KPRK-ës e kishte kryer në mbrojtje të nevojshme mirëpo gjykata 

deri tek konstatimi se i akuzuari veprën penale nga pika I e dispozitivit të këtij aktgjykimi e ka kryer me 

dashje erdhi duke u bazuar së pari në vet mbrojtjen e të akuzuarit i cili lidhur me këtë fakt ka deklaruar 

se “.... pastaj ka hy brenda dhe ka shku tek shtëpia.....kam qen tek shtëpia duke qëndruar duke i 

menduar sendet në oborrin tim e kam marrë një guri dhe ia kam thyer roletën apo xhamin nuk e di 

sigurt...” njejtë siç ka deklaruar edhe i dëmtuari se “po ashtu edhe prona më është dëmtuar atë ditë, 

roleta dhe dritare kanë qenë të dëmtuara dhe kjo ka ndodhur menjëherë pas ngjarjes”  lidhur me këtë 

fakt njejtë ka deklaruar edhe dëshmitari E. S i cili ka deklaruar se “V. A pasi që është përleshur ka shku 

në shpin e vet dhe me guri ia ka thy xhamin e shtëpisë (të dëmtuarit) dhe në deklarimin e tij V. A e ka 

pranuar që në hidhërim të atëçastshëm ia ka thyer xhamin e shtëpisë së Bit” dhe bazuar në të lartcekurat 

si dhe faktin se pas përleshjes i akuzuari së pari kishte shkuar në shtëpinë e vet ku kishte qëndruar për 

pak kohë, kishte menduar dhe më pas kishte vendosur që të shkoj tek shtëpia e të dëmtuarit dhe me guri 

t’ia thyej dritaren gjykata erdhi në përfundim se i akuzuari V. A veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i 

pasurisë nga neni 321 paragrafi 1 i KPRK-ës e ka kryer me dashje dhe atë direkte ngase i njejti e ka 

ditur me se veprimin e tij mund të shkaktohet pasoja e ndaluar përkatësisht të dëmtuarit ti dëmtohet 

pasuria mirëpo përkundër kësaj i njejti e ka dëshiruar dhe ka ndërmarrë veprime për dëmtimin e kësaj 

pasurie ashtu siç përshkruhet në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 
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Sa i përket veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 i KPRK-ës 

gjykata deri tek përfundimi se i akuzuari këtë vepër penale nuk e ka kryer në vetë mbrojtje erdhi duke u 

bazuar së pari në deklaratën e të dëmtuarit të cilës ia fali besimit i cili ka deklaruar se “në momentin e 

parë unë ia kam mshu pastaj edhe ky ma ka mshu,... kur i njejti më goditi me grush ka qenë vetëm 

fillimi i përleshjes,.....unë tri katër herë jam nisë për te shpija dhe i njejti më shante dhe papë u kthejsha 

dhe e goditshe edhe ky ma kthejke të goditurën,... i njejti ka mund me shku te shpija por i njejti është 

ndal dhe më ka provokuar...”  po ashtu ky fakt është vërtetuar edhe nga deklarata e dëshmitarit E. S. i 

cili ka deklaruar se “......kur janë pa janë grushtu mes veti dhe këtë na kanë treguar që të dy të 

lartcekurit në deklaratat e tyre” dhe po ashtu bazuar edhe në atë se sipas nenit 12 paragrafi 2 i KPRK-ës 

mbrojtja e nevojshme është mbrojtja e domosdoshme për të zmbrapsur sulmin e kundërligjshëm, real 

dhe të atëçastshëm ndaj vetes apo personit tjetër..... gjykata erdhi në përfundim se në rastin konkret 

duke pasur parasysh se të njëjtit janë përleshur mes vete, kjo përleshje ka zgjatur për disa minuta ku i 

akuzuari dhe i dëmtuari janë goditur mes vete, i dëmtuari disa herë është ndarë dhe ka vazhduar për në 

shtëpinë e tij por më pas ishte kthyer sërish dhe ishte grushtuar sërish me të akuzuarin  duke e goditur 

njëri tjetrin vepra penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 i KPRK-ës nuk 

është kryer në mbrojtje të nevojshme por se në veprimet e të akuzuarit përmbushen elementet e vepër 

penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 i KPRK-ës për të cilën i njejti 

është shpallur fajtor dhe është dënuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

4.Gjendja faktike e vërtetuar  

 

Duke u bazuar në të lartcekurat gjykata erdhi në përfundim se është vërtetuar plotësisht gjendja faktike 

si dhe është vërtetuar përtej çdo dyshimi të bazuar mirë se i akuzuarit V. A ka kryer veprat penale 

asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 321 paragrafi 1 i KPRK-ës dhe lëndim i lehtë trupor nga neni 

185 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4 i KPRK-ës -ës në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në pikat 

I dhe II të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

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

 

Gjykata me rastin e matjes së dënimit ka vlerësuar që të akuzuarit 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 kryesit si dhe përgjegjësinë penale të tij ashtu që me rastin e matjes së dënimit gjykata mori 

parasysh rregullat e përgjithshme për matjen e dënimit si në kuptim të nenit 69 të KPRK-ës dhe atë 

shkallën e përgjegjësisë penale të kryesit e cila nga provat materiale të administruara në seancat e 

shqyrtimit gjyqësor del të jetë e lartë meqenëse i akuzuari me rastin e kryerjes së veprave penale  ka 

qenë i përgjegjshëm për veprimet e tij dhe veprat penale i ka kryer me dashje dhe atë direkte, po ashtu 

me rastin e caktimit të dënimit gjykata pati parasysh rrethanat në të cilat është janë veprat penale, 

sjelljen e mëparshme të kryesit, rrethanat personale të tij si dhe sjelljen e tij pas kryerjes së veprës 

penale.  

 

Me rastin e matjes së dënimit gjykata është bazuar edhe në rregullat e përgjithshme të cilat ndikojnë në 

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

për të akuzuarit mori rrethanat personale të tij dhe sjelljen e mëparshme të kryesit për faktin se për nga 

shkresat e lëndës rezulton se kjo ishte hera e parë që bie ndesh me ligjin përkatësisht më parë të njëjtit 

nuk ka qenë i gjykuar e as dënuar me ndonjë aktgjykim të formës së prerë, pastaj bashkëpunimin e 

përgjithshëm me organet e ndjekjes si dhe sjelljen e tij pas kryerjes së veprës penale meqenëse të njejti 

pas këtij rasti nuk kanë pasur ndonjë problem mes vete, po ashtu si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin 
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mori edhe dëshminë për provokim nga ana e viktimës ngase edhe nga vet i dëmtuari del se i njejti 

fillimisht kishte pështyrë në drejtim të dëmtuarit dhe më pas edhe e kishte goditur i pari të akuzuarin 

ndërsa si rrethana rënduese për akuzuarin gjykata mori shkallën e lartë  të pjesëmarrjes në veprën 

penale dhe shkallën e lartë të dashjes të shfaqur nga ana e të akuzuarit sepse nga përshkrimi faktik si 

dhe provat te administruara del se i akuzuari veprat penale i ka kryer me dashje dhe atë direkte duke 

ditur se me veprimet e tija do të shkaktohet pasoja e ndaluar dhe përkundër kësaj ai i ka dëshiruar 

përkatësisht ka ndërmarrë veprimet për shkaktimin e tyre ashtu siç përshkruhet në pikat I dhe II të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi gjithashtu si rrethanë rënduese për të akuzuarit gjykata mori edhe 

shkallën e dëmit të shkaktuar nga veprimet e të akuzuarit meqenëse i nga këto veprimet të dëmtuarit i 

është cenuar integriteti trupor dhe pasuria ashtu siç përshkruhet në dispozitiv të këtij aktgjykimi andaj 

duke u bazuar në të lartcekurat gjykata të akuzuarit i shqiptoj dënimin brenda kufijve të paraparë ligjor 

gjithnjë duke konsideruar se me dënimin e shqiptuar ndaj të tij 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 tij, 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. 

 

6. Vendimi lidhur me kërkesën pasurore juridike. 

 

Gjykata duke u bazuar në nenin 463 paragrafi 1 dhe 2 të KPP-ës të dëmtuarin B. S për realizimin e 

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

 

7.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

 

Gjykata duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-së, ka vendosur që të akuzuarin ta obligojë që të 

paguajnë paushallin gjyqësor në shumë prej 50 € (pesëdhjetë euro) si dhe shumën prej 30 € (tridhjetë 

euro) për kompensimin e viktimave të krimit, të gjitha këto brenda afatit prej 15 ditëve nga dita kur ky 

aktgjykim të merr formën e prerë nën kërcenim të 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.397/2021 me datë 10.12.2021 

 

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. 


