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Numri i dokumentit:     00498382 

 

 

 
P.nr.40/19 

 
NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ - DEGA KAÇANIK, Gjyqtari Burim Çaka, 

sekretarja juridike Suzane Rudi, në çështjen penale kundër të akuzuarve M.S dhe H.S nga ....., 

të akuzuar për veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 2 lidhur me 

paragrafin 1, nën paragrafin 1.4 dhe lidhur me nenin 31 të KPRK-së, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.03-10/19 të datës 28.01.2019, pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor publik më datë 09.08.2019, në praninë e Prokurorit të Shtetit Besnik 

Nuredini, të dëmtuarit  I.S, si dhe të akuzuarve  M.S me mbrojtëse avokate – G. Sh dhe H.S me 

mbrojtëse Avokate M.K, më datë 13.08.2019 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më datë 

20.08.2019 përpiloi këtë: 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

1. I akuzuari: M.S nga ...., i lindur më ..., nga i ati H.... dhe e ëma Xh.... e gjinisë B..., beqar, ka 

të kryer shkollën e mesme, i pa punë, i gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, i pa gjykuar më parë, gjendej në paraburgim nga data 06.01.2019 deri 

më datë 04.02.2019, mbrohet në liri 

 

 

2. I akzuzuari: H.S nga...., i lindur më ...., nga i ati Z... dhe e ëma M..... e gjinisë R..... i 

martuar, prind i 4 fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, punon në terminal, i gjendjes së 

varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i pa gjykuar më parë, gjendej në 

arrest shtëpiak nga data 08.01.2019 deri më datë 04.02.2019, mbrohet në liri 

 

 

JANË FAJTOR 

 

Sepse më datë 06.01.2019 rreth orës 11:20 në ....., të pandehurit në bashkëveprim me të miturin 

M.S, pas disa mosmarrëveshjeve të mëhershme, me dashje, me një mjet të fortë i kanë 

shkaktuar lëndime trupore të dëmtuarit  I.S, në atë mënyrë që i pandehuri M.S e godet me një 

lopatë në kokë, ku i dëmtuari rrëzohet në tokë, pastaj i pandehuri H.S së bashku me të miturin 



 Numri i lëndës: 2019:072214 
 Datë: 09.09.2019 
 Numri i dokumentit: 00498382 
 

2 (11)  

   
2
0
1
9
:0
7
2
2
1
5

 

M.S e godasin me grushta dhe shqelma në trup, duke i shkaktuar lëndime trupore të 

përshkruara si në ekspertizën mjekoligjore ë datës 21.01.2019.  

 

Me të cilin veprim në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 

188 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1, nën paragrafin 1.4 dhe lidhur me nenin 31 të KRK-së. 

 

 

Gjykata në bazë të nenit lartcekur dhe neneve 2, 17, 41, 42, 43, 45, 46, 73, 74, 75, 76 të KPRK-

së, 359, 360, 361 dhe 365 të KPPK-së, të akuzuarit i:   

 

 

GJYKON 

 

I. Të akuzuarit M.S i shqipton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) ditëve, i 

cili do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, në 

dënimin e shqiptuar me burgim do t’i llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga data 

06.01.2019 deri më datë 04.02.2019 

 

II. Të akuzuarit H.S i shqipton dënim me gjobë në shumë prej 1000 (njëmijë) euro, të cilën 

gjobë i akuzuari është i obliguar që ta paguaj në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën dënimi me gjobë do t’i zëvendësohet me 

dënim me burg duke llogaritur nga 20 (njëzet) euro për çdo ditë burg. 

 

Të akuzuarit H.S në dënimin e shqiptuar me gjobë i llogaritet koha e kaluar në arrest shtëpiak  

nga data 08.01.2019 deri më datë 04.02.2019, e cila i llogaritet në atë mënyrë që nga dënimi i 

shqiptuar me gjobë i zbriten nga 20 Euro për çdo ditë të qëndrimit në arrest shtëpiak. 

 

III. Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesë pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

  

IV. Detyrohen të akuzuarit që në emër të shpenzimeve procedurale në mënyrë solidare të 

paguajnë shumën prej 20 € dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguaj në mënyrë solidare 

shumën prej 40,00 €, si dhe Fondit për Kompensimin e Viktimave të Krimit të paguajnë secili 

veç e veç shumën prej nga 30.00 €, të gjitha këto në afat prej 30 ditësh  nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

  

 

 

A r s y e t i m 

 

 

1. Pjesa hyrëse  

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti i Përgjithshëm, me datë 28.01.2019, ka ngritur 

aktakuzën PP.II.nr.03-10/2019, kundër të akuzuarve M.S dhe H.S  nga ..... për veprën penale 

Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1, nën paragrafin 1.4 dhe 

lidhur me nenin 31 të KRK-së. 
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Gjykata me datë 04.02.2019  ka mbajtur shqyrtimin fillestar, në të cilin shqyrtim të akuzuarit 

pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit janë deklaruar të pa fajshëm   

 

Gjykata me datë 28.05.2019, 05.06.2019,26.06.2019 dhe 24.07.2019 ka mbajtur seancat e 

shqyrtimit gjyqësor në të cilin ishin prezent prokurori i shtetit, i dëmtuari të akuzuarit dhe 

mbrojtësit e tyre, në të cilën shqyrtim është bërë procedimi i provave lidhur me këtë çështje 

penalo juridike. 

 

2. Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

 

Prokurori i shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe fjalës përfundimtare deklaroi se pas 

administrimit të provave gjatë shqyrtimit kryesor vlerësoj se fuqishëm dhe ne mënyrë te plotë 

është vërtetuar se të akuzuarit M.S dhe E.S  kanë kryer veprën penale ne bashkryerje Lëndim i 

lehtë trupor sipas nenit 188 paragrafi 2 lidhur me par.1 nen par 1.4 lidhur me nenin 31 te 

KPRK-së, theksoi se gjatë shqyrtimit gjyqësor patëm rastin të dëgjojmë në cilësi të dëmtuarin 

I.S, dëshmitarin  M.S si dhe janë administruar provat materiale të parashtruar nga prokuroria 

dhe nga këto dëshmi është pasqyruar gjendja faktike e kësaj vepre penale, këtë gjendje faktike 

e ka vërtetuar para gjykatës me se miri i dëmtuari I.S, i cili e ka përshkruar tërë ngjarjen se si 

ka qenë duke kaluar në atë rruge ku i kishin dalur para dhe e kishin ndaluar te pandehurit duke 

i thënë a e di se je ne bela me neve se nuk guxon te kalosh këndej, pas një fjalosje verbale te 

pandehurit kishin filluar ta godasin te dëmtuarin dhe atë me një lopatë ne dorë nga mbrapa në 

pjesën e kokës deri sa kishin ndërhyrë disa fqinjë për ti ndarë, ku pasi që i dëmtuari kishe 

pësuar lëndime kishte kërkuar ndihmë mjekësor në QKMF Hani Elezit dhe me pastaj duke parë 

se lëndimet ishin të natyrës serioze kishte gjakderdhje të pandalshme, ku me anë te ndihmës se 

shpejt e kanë dërguar ne Qendrën emergjente ne Ferizaj, po ashtu edhe dëshmitari M.S para 

gjykatës ka vërtetuar se ditën kritike ishin duke tentuar ta dhezin një veturë si dhe të hapin 

rrugën që ishte mbuluar me borë dhe kishte parë tërë ngjarjen të cilën e ka përshkruar në 

mënyrë detale kur kishte ardhur i dëmtuari së pari kishte komunikuar me I.. i pandehuri E...., 

dhe me pastaj edhe i pandehuri M.., ku kishin filluar te rrahën mes vete, poashtu dëshmitari 

kishte vërejtur se i dëmtuari kishte lëndime në kokë, gjendjen faktike te kësaj qështje bindshëm 

e vërteton edhe ekspertiza mjeko-ligjore nga doktor F.D  referencë 01-2019 e datës 21.01.2019 

i cili ka dhënë mendimin se i dëmtuari I.S si pasojë e goditjeve nga ana e të pandehurve ka 

pësuar lëndime të lehta trupore, me dëmtime te përkohshme për shëndetin, të cilat janë të 

shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë mprehtës, andaj dëshmia e të dëmtuarit, 

dëshmitarit janë shumë bindëse dhe janë te ndërlidhura mes veti te cilat saktë e pasqyrojnë 

ngjarjen që ka ndodhur në ditën kritike, e tërë kjo edhe për faktin se per dëmtimet e pësuara 

mbështet në prova materiale, ekspertizën ligjore, por edhe nga deklarata e të pandehurit te cilën 

nuk e mohojnë se ditën kritike ishin takuar me I.S dhe kishin pasur një mosmarrëveshje dhe 

kishin filluar te rrahën mes veti, ekzistimi se dyshimi i bazuar që të pandehurit në bashkryerje 

kanë kryer veprën penale të përshkruar si në dipozitiv të aktakuzës vërtetohet në mënyrë të 

drejtë dhe të plotë nga provat e administruar veq e veq si dhe nga lidhja e tyre reciproke, nuk 

është kontestuese se të pandehurit dhe i dëmtuari kanë qenë ne vendin e ngjarjes në ditën 

kritike, nuk është kontestuese se kanë pasur një fjalosje dhe përleshje fizike në mes tyre, 

poashtu nuk është kontestuese se i dëmtuari ka pësuar lëndime trupore, gjithashtu nuk është 

kontestuese  se te pandehurit kanë vepruar ne bashkryerje, e kjo mund te kuptohet nga dëshmia 

e të dëmtuarit si dhe nga mbrojtja e të pandehurve, bashkryerja si dispozitë ligjore parasheh që 

2 apo me shume persona së bashku kryen veprën penale duke marr pjesë ne kryerjen e veprës 

si dhe thelbesisht duke i kontribuar kryerjes se sajë, ne rastin konkret ne tërësi përmbushet kjo 

dispozitë ligjore, bazuar në të gjitha këto, me të drejtë konsiderojmë se janë përmbushur të 
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gjitha elementet qenësore të veprës penale të përshkruar si në dispozitiv të aktit akuzues, andaj 

në tërsi mbetem pranë aktakuzës dhe kualifikimit juridik te sajë për shkak se nga të gjitha 

provat vërtetohet se të pandehurit kanë kryer veprën penale me te cilën ju vihet ne barre, andaj 

i propozoj gjykatës që të akuzuarit t’i shpall fajtor dhe të ju shqiptoj një dënim sipas ligjit.  

 

 

- I dëmtuari I.S e ka mbështetur ne tërësi fjalën përfundimtare të prokurorit te shtetit.   

 

Fjala përfundimtare dhe komentet në emër të të akuzuarit M.S , në pajtim me nenin 355 të 

KPP-së e ka paraqitur mbrojtësja të akuzuarit në formë të shkruar.   

 

Mbrojtësja e të akuzuarit  M.S në fjalën përfundimtare në formë të shkruar ka deklaruar se: Në 

provat e prezantuara nga prokuroria u vërtetua se rrahja ka ndodhur, i mbrojti im i pranoj se e 

ka ngrushtuar me duar të dëmtuarin, gjë të cilën ai nuk e kontestoi, por ai nuk e pranon veprën 

që i vihet në barrë, pasi që për asnjë moment ai nuk ka përdoruar asnjë send (mjet) dhe as 

veprim tjetër kundër të dëmtuarit. Ky fakt dhe gjithashtu edhe dëshmia e dëshmitarëve e 

vërtetojnë se i mbrojturi im nuk ka marrë as një veprim i cili ka ndonjë element të veprës 

penale që i është vënë në barrë. 

 

Në asnjë provë të vetme apo me as edhe një alibi të vetme nuk u vërtetua se i mbrojturi im të 

ketë përdorur ndonjë send (mjet) kundrejt të dëmtuarit. 

 

I mbrojturi im ka bërë veprime penale të një vepre tjetër të Lëndimit trupor nga neni 188 par.1 

nënpar.1.4 sepse:  

-Nuk kishte përdorur asnjë send (mjet) të përshtatshëm për shkaktimin e këndimeve, por e 

kishte goditur me duar dhe për këtë çështje ishte penduar dhe ishte ndier fajtor, ka kërkuar nga 

gjykata  që nëse gjen arsyeje të mjaftueshme për t’a dënuar të mbrojturin tim, të mos 

kufizohesh në nenet 75 dhe 76 të Kodit Penal të Kosovës mbi zbutjen e dënimit, respektivisht 

të merret parasysh neni 75 par.1.3 dhe të mbrojturit tim t’a dënoj nën minimalen e zbutjes së 

dënimit. Ekzistojnë rrethana posaçërisht lehtësuese të cilat tregojnë se qëllimi i dënimit mund 

të arrihet edhe me shqiptimin e dënimit më të butë që: 

 

1. I mbrojturi im asnjëherë më parë nuk kishte rënë ndesh ne ligjin; 

2. I mbrojturi im ishte penduar thellë për të gjitha veprimet e bëra në ditën kritike; 

3. I mbrojturi im është i moshës së re dhe si çdo i ri që gabon, ka gabuar edhe ky; 

4. I mbrojturi im është zotuar se asnjëherë në jetë nuk do t’a përsëris një veprim të tillë. 

 

Nëse ka arsyeje për të dënuar të mbrojturin tim me burg, me pëlqimin e të mbrojturit tim mund 

t’a zëvendëson burgun në gjobë sipas ligjit, po ashtu edhe me një dënim të kushtëzuar ose edhe 

dënimin gjobë për të mbrojturin tim besoj se do të arrihej qëllimi i duhur dhe i mjaftueshëm i 

dënimit. 

 

- I akuzuari M.S e ka mbështetur në tërësi fjalën përfundimtare të mbrojtjes së tij. 

 

 

- Mbrojtësja e  të akuzuarit  H.S në fjalën përfundimtare në formë të shkruar ka deklaruar se: 

Konsideron se ky rast që ka të bëj me të mbrojturin tim në këtë çështje penale respektivisht H.S 

konsideron se veprimet e të mbrojturit tim në këtë rast nuk paraqesin elementet të kryerjes së 

veprës penale për të cilën është ngarkuar dhe po ashtu nuk ka prova të mjaftueshme të cilat do 

të vërtetonin se i mbrojturi im ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë. 



 Numri i lëndës: 2019:072214 
 Datë: 09.09.2019 
 Numri i dokumentit: 00498382 
 

5 (11)  

   
2
0
1
9
:0
7
2
2
1
5

 

 

Edhe nga dëshmia e të dëmtuarit- dëshmitarit I.S të dhënë në polici dhe gjykatë nuk u arrit të 

dëshmohej pretendimi i aktakuzës se i mbrojturi im ka kryer këtë vepër penale për të cilën 

është akuzuar. Meqenëse nga deklarata e të dëmtuarit konsideroj se u vërtetua se i njëjti në 

mënyrë të qëllimshme e ka përfshirë edhe të mbrojturin tim pasi që nga deklarata e tij  e dhënë 

në gjykatë më datë 28.05.2019 i njëjti thekson se në fillim është goditur nga M.. me kaci dhe 

nga ai moment i njëjti thekson se e ka humbur vetëdijen dhe vetëm kur e ka parë Z... me 

familjen e tij afër të cilët, siç pretendon e ka ndihmuar prandaj nga kjo vërtetohet se i njëjti nga 

mllefi e ka përfshirë edhe të akuzuarin H.S se kinse e ka goditur pasi që i njëjti thekson që me 

goditjen e parë me kaci e ka humbur vetëdijen dhe përderisa e ka humbur vetëdijen nuk mund 

të ketë të qartë se çfarë ka ndodhur më pas, prandaj nga gjithë këto kundërthënie nga deklarata 

e tij në polici dhe gjykatë konsiderojmë se kësaj deklarate nuk mund të i falet besimi pasi që i 

njëjti është tendencioze dhe e trilluar sa i përket të mbrojturit tim dhe përderisa është një trillim 

nuk mundi të mbante në mend dhe të i qëndronte asaj që e kishte thënë në polici. 

 

Nga dëshmia e dëshmitarit  M.S u vërtetua në mënyrë të pamohueshme se i mbrojturi im në 

asnjë rrethanë nuk  e ka goditur tani të dëmtuarin dhe të gjitha veprimet e tij kanë konsistuar në 

ndarjen e djemve të tij me të dëmtuarin të cilët po konfliktoheshin. 

 

Sa i përket deklaratës së dëshmitarit Z.S i njëjti në dëshminë  e tij dhe njëherë konstatoi se nuk 

ka qenë në momentin e rrahjes dhe nuk ka parë asgjë se çfarë ka ndodhur në këtë rast dhe nga 

kjo mund të kuptohet se i dëmtuari pa vetëdije apo në mënyrë të qëllimshme ka theksuar se 

dëshmitari me familjen e tij kanë ndihmuar, ndërsa me deklaratën e dëshmitarit Z.S të dhënë në 

polici dhe gjykatë u vërtetua se nuk ka qenë ai që i ka ndarë apo ndonjë familjarë i tij dhe nga 

kjo mund të kolaudohet se pikërisht i mbrojturi im dhe vëllai i tij kanë qenë personat të cilët e 

kanë ndalur rrahjen dhe askush tjetër. 

 

Edhe në deklaratën  e tij në shqyrtim gjyqësor nga ana e të bashkakuzuarit M.S dhe të 

mbrojturit tim H.S si në deklaratat e dhëna në polici vërtetohet se i mbrojturi im në asnjë 

rrethanë nuk e ka goditur tani të dëmtuarin dhe pikërisht ndërhyrja e tij për t’i ndarë ka qenë 

qenësorë që vëllimi i lëndimeve tek i dëmtuari të jet më i vogël. 

 

Po të analizohet mirë edhe vet akti akuzues përmban shumë të meta dhe konsideruar se është e 

mangët pikërisht duke marrë parasysh që edhe në përshkrimin e veprimeve të të mbrojturit tim 

dhe nga provat e administruara në gjykatë nuk është konstatuar në asnjë rrethanë se i mbrojturi 

im e ka goditur të dëmtuarin me ndonjë mjet prandaj edhe kualifikimi i veprës penale është 

bërë në kundërshtim me dispozitat ligjore të KPRK-së dhe po ashtu pasi nuk ka asnjë dëshmi 

apo provë mbështetëse e cila do të vërtetonte pretendimet në akuzë konsideroj se një akuzë e 

tillë e bazuar vetëm në një deklaratë të të dëmtuarit e cila ka qenë shumë kundërthënëse paraqet 

një pasiguri juridike dhe cenim të dinjitetit të personit i cili nuk kompensohet me asgjë dhe se 

në bazë të kësaj logjike të ngritjes së aktakuzës paraqet edhe pasiguri juridike, për të gjithë 

pasojat shumë lehtë mund ë jenë cak i ngritjes së akuzave të tilla me vetëm një deklaratë të 

kinse të dëmtuarit pa asnjë dëshmi apo provë mbështetëse. 

 

- I akuzuari Z.S në fjalën përfundimtare të tijë e ka mbështetur në tërësi fjalë përfundimtare të 

mbrojtjes së tij. 

 

3. Provat e administruara gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor 
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Meqenëse të akuzuarit nuk e kishin pranuar fajësinë për kryerjen e veprës penale për të cilën 

akuzohen gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor i ka administruar këto prova: 

 

- Dëshmia e të dëmtuarit – dëshmitarit I.S i cili në dëshminë e tij ka deklaruar se në ditën 

kritike më datë 06.01.2019 në ora 11:20, jam kanë duke shku te kroji i fshtatit për t’a dërguar 

kalin për t’i dhënë ujë gjatë rrugës e kam taku HE....n me dy djemtë e tij dhe M... ato kishin 

qenë rreth rrugës duke provuar për t’a ndezur veturën dhe unë kam vazhduar pa i shikuar dhe 

njëri nga këta ka qenë duke e hequr borën, kur jam kthyer prapë për në shtëpi duart në gjepa 

H.S më ka kapur për dorën e majtë dhe më ka thënë ndalu këtu a e din se e kij të ndaluar me 

kaluar këndej sepse je në bela dhe un i kam thënë se nuk e di arsyen pse jemi në bela, në atë 

moment M.S më ka goditur me kaci në kokë po ashtu dhe HE.... dhe djali i tij tjetër M...., 

dëshmitari M... ka tentuar mi nda dhe H.E.... i ka thënë djemve të tij mbyteni krejt dhe kur më 

ka goditur kacia un e kam humbur vetëdijen pak dhe vetëm kur  e kam parë Z... me nënën e tij, 

motrën dhe gruan e tij, ato më kanë nda dhe më kanë larguar nga aty, ashtu i gjakosur kam 

shkuar në shtëpi dhe prej aty më kanë dërguar në ambulantë dhe këto nuk më kanë goditur me 

bisht por me kaci. 

 

-Dëshmia e dëshmitarit M.S, në dëshminë e tij ka deklaruar se në ditën kritike të datës 

06.01.2019 kam qenë në rrugë te garzhda e kerrit ku kam qenë duke e dhezur veturën dhe nuk 

ka dhezë edhe ishim duke e marr veturën e vëllait nga garazhda për t’a dhezur. Rrugët ishin me 

borë dhe shumë pak të hapura dhe me organizimin tim kemi hapur rrugët dhe atë para shtëpisë 

te garazhda e kerrit aty, në atë moment kam qenë te kerri dhe ka ardhur I.... me kali dhe e 

kishte lëshuar kalin përpara për t’i dhënë ujë, aty kanë qenë vëllai E.... dhe djemtë e tij duke 

hequr borë. 

Pasi është kthyer I.... prej krojit e kanë kaluar kerrin tem afër shtëpisë së H.. dhe ka dalë vëllai 

të bisedoj me të për t’i thënë mos u nguc dhe i ka thënë që kam biseduar me babain e I....t, 

vëllai E..ka komunikuar i pari me I.., kanë filluar fjalët pse po më shikon dhe mos ma nxin 

udhën dhe në atë moment M.. janë ngrushtuar mes tyre. 

Unë dhe vëllai jemi munduar për t’i ndarë dhe kam vërejt që I.... është i lënduar në kokë, po 

mjete ka pasur aty që kemi qen duke hequr borë, I.... ishte goditur nga M.. dhe M..., nuk kanë 

pasur diçka në dorë,  

 

-Nga dëshmia e dëshmitarit Z.S ka deklaruar më vjen keq për rastin që ka ndodhur dhe unë 

kam dalur në përfundim të rastit dhe nuk e di kush ka qenë aty dhe nuk kam parë asgjë. 

 

- Në fazën e administrimit të provave janë lexuar deklaratat e të dëmtuarit të datës 06.01.2019 

dhe 15.01.2019 dhe deklaratat e të akuzuarit të  datës 05.09.2016 dhe 09.09.2016, ekspertiza 

mjekoligjore e datës 21.01.2019 të ekspert Dr. F.D, si dhe fotografitë dhe shkreat tjera të 

këndës, pa pyetje dhe pa vërejtje.  

 

4. Gjetjet e gjykatës lidhur me faktet 

 

Gjykata në bazë të provave të administruara në shqyrtim gjyqësor ka gjetur se të akuzuarit më 

datë më datë 06.01.2019 rreth orës 11:20 në......., të pandehurit në bashkëveprim me të miturin 

M.S, pas disa mosmarrëveshjeve të mëhershme, me dashje, me një mjet të fortë i kanë 

shkaktuar lëndime trupore të dëmtuarit I.S, në atë mënyrë që i pandehuri M.S e godet me një 

lopatë në kokë, ku i dëmtuari rrëzohet në tokë, pastaj i pandehuri H.S së bashku me të miturin 

M.S e godasin me grushta dhe shqelma në trup, duke i shkaktuar lëndime trupore të 

përshkruara si në ekspertizën mjekoligjore ë datës 21.01.2019.  
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       5. Faktet jo kontestuese të çështjes 

5.a. Nuk është kontestuese në mes të palëve se më datë 06.01.2019 rreth orës 11:20 të akuzuarit 

janë takuar më të dëmtuarin para shtëpisë së tyre përderisa i dëmtuari ishte duke u kthyer nga 

kroi i fshatit. 

    

 6. Vlerësimi dhe analizimi i provave nga ana e Gjykatës  

Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar të gjitha provat që janë administruar gjatë shqyrtimit 

gjyqësor një nga një dhe në lidhshmëri me njëra tjetrën dhe me atë  rast ka ardhur në disa 

përfundime     

6.a Vlerësimi dhe analizimi i provave nga ana e gjykatës për të akuzuarin M.S 

- Faktin se i akuzuari i parë nga mbrapa e kishte goditur me lopatë në kokë të dëmtuarin I.S, 

gjykata e vërtetoi nga dëshmia e dëshmitarit – të dëmtuarit I.S, i cili gjatë dëshmisë së tijë 

kishte dëshmuar se përderisa ai kishte qenë duke u fjalosur me të akuzuarin e dytë, i akuzuari i 

parë e kishte goditur me lopatë nga mbrapa në kokë. 

Po ashtu këtë fakt gjykata e ndërlidhi edhe me faktin se i akuzuari i parë para momentit të 

goditjes ishte duke hequr borë me lopatë, këtë fakt gjykata po ashtu e vërtetoi nga dëshmia e 

dëshmitarit – të dëmtuarit, i cili e kishte parë në ato momente të akuzuarin duke hequr borë me 

lopatë. Po ashtu për ta vërtetuar këtë fakt se i akuzuari i parë e kishte lopatën në dorë duke 

hequr borë, gjykata dëshminë e të dëmtuarit e ndërlidhi me deklaratën e të miturit M.S, i cili në 

deklaratën e dhënë në polici kishte deklaruar se i akuzuari parë e kishte lopatën në dorë duke 

hequr borë. 

Gjykata dëshminë e dëshmitarit – të dëmtuarit për vërtetimin e këtij fakti e vlerësoi si të 

besueshme dhe kredibile për shkak se e njëjta dëshmi ishte konsistente dhe qëndrueshme në 

krahasim me të gjitha deklaratat e tij të dhëna në polici dhe prokurori dhe e njëjta korrespondon 

edhe me lëndimet e pësuara nga i dëmtuari të konstatuara nga ekspertiza mjekoligjore e datës 

21.01.2019 të ekspert Dr. F.D. 

- Faktin se i akuzuari i parë edhe pasi që e kishte goditur të dëmtuarin me lopatë në kokë, të 

njëjtin e kishin goditur edhe me grushta këtë fakt gjykata e vërtetoi nga vet deklarata e të 

akuzuarit të dhënë në shqyrtim gjyqësor, i cili e kishte pranuar faktin se e ka goditur të 

dëmtuarin. 

Këtë fakt gjykata po ashtu e vërtetoi edhe nga deklarata e dëshmitarit – të dëmtuarit I.S i cili në 

dëshminë e tij kishte deklaruar se pasi që i akuzuari i parë e kishte goditur me lopatë nga 

mbrapa në kokë, i akuzuari i parë kishte vazhduar edhe ta grushtoj. 

Po ashtu këtë fakt gjykata e vërtetoi edhe nga dëshmia e dëshmitarit  M.S, i cili gjatë dëshmisë 

së tij në shqyrtim gjyqësor kishte deklaruar se e kishte parë të akuzuarin e parë duke u 

grushtuar me të dëmtuarin. 

Faktin se i akuzuari i parë e kishte kryer veprën penale për të cilën akuzohet, gjykata e 

ndërlidhi edhe me motivin e të akuzuarit për ta kryer këtë vepër. I cili në deklaratën e dhënë në 

polici kishte deklaruar se i dëmtuari e kishte rrahur atë para 3 viteve, si dhe e ndërlidhi me 
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faktin se disa ditë më parë kishte pasur probleme me vëllain e të dëmtuarit ku në këtë rast ishte 

përfshirë dhe i dëmtuari. 

Po ashtu kur në momentet kritike e kishte parë të dëmtuarin duke u fjalosur me prindin e tij, të 

gjitha këto sipas vlerësimit të gjykatës kanë ndikuar që i akuzuari i parë e kishte kryer veprën 

penale për të cilën akuzohet 

6.b Vlerësimi dhe analizimi i provave nga ana e gjykatës për të akuzuarin H.S 

Faktin se i akuzuari i dytë fillimisht e kishte ndalur të dëmtuarin për të biseduar dhe i ka thënë 

ndalu këtu a e din se e ki të ndaluar me kaluar këndej, e pastaj e kishte kapur për duar dhe pasi 

që e kishin goditur edhe i akuzuari i parë dhe i mituri M.S dhe më pas edhe vet i akuzuari i 

dytë, këtë fakt gjykata e vërtetoi nga dëshmia e dëshmitarit – të dëmtuarit I.S, i cili gjatë 

dëshmisë së tij të dhënë në shqyrtim gjyqësor deklaroi se H.S më ka kapur për dorën e majtë 

dhe më ka thënë ndalu këtu a e din se e kij të ndaluar me kaluar këndej sepse je në bela dhe un 

i kam thënë se nuk e di arsyen pse jemi në bela, në atë moment M.S më ka goditur me kaci në 

kokë po ashtu dhe HE.... dhe djali i tij tjetër M.....  

Gjykata vlerësoi se ishin pikërisht veprimet e të akuzuarit të dytë të cilat kanë provokuar në 

tersi këtë rast, duke i dalur përpara të dëmtuarit, duke e ndalur, më pas në fjalosje e sipër e 

kishte kapur për duar, veprime të cilat kishin nxitur veprimet e të akuzuarit të parë dhe të 

miturit M.S. 

Pjesërisht këto veprime i kishte pranuar edhe vet i akuzuari i dytë në shqyrtim gjyqësor, i cili 

kishte deklaruar se e ka ndalur të dëmtuarin para shtëpisë së fqinjit të tyre – H....për të biseduar 

për problemin e tij me djemtë e tij të dy ditëve para këtij rasti. 

 Gjykata dëshminë e dëshmitarit – të dëmtuarit për vërtetimin e këtij fakti e vlerësoi si të 

besueshme dhe kredibile për shkak se e njëjta dëshmi ishte konsistente dhe qëndrueshme në 

krahasim me të gjitha deklaratat e tij të dhëna në polici dhe prokurori. 

- Faktin se i dëmtuari nga veprimet e të akuzuarve kishte pësuar lëndime trupore u vërtetua nga 

ekspertiza mjekoligjore e datës 21.01.2019 të ekspert Dr. F.D, të cilën ekspertizë nuk e kishin 

kundërshtuar asnjë nga palët. Me këtë ekspertizë vërtetohet se i dëmtuari kishte pësuar: 

Ndrydhje (mbrejtje) të indeve të buta të kokës dhe të fytyrës, plagë çarëse – shqyrëse të indeve 

të buta  të regjionit muroro – zverkore të anës së djathtë të kokës dhe gërvishtje lëkurore të 

fytyrës, të shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë mbretës (jo i mprehtë – i topitur), të 

cilat lëndime bëjnë pjesë në lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin. 

- Gjykata e analizoi dhe vlerësoi edhe dëshminë e dëshmitarit M.S, por të njëjtën pjesërisht e 

vlerësoi si të besueshme. Si të besueshme gjykata e vlerësoi pjesën e dëshmisë së tijë ku në 

shqyrtim gjyqësor e ka para të akuzuarin e parë dhe të miturin M.S duke u përleshur me të 

dëmtuarin I.S, ndërsa gjykata dëshminë e tij se i akuzuari i dytë nuk ka marrë pjesë në rrahje 

por vetëm ka tentuar që ti ndaj nuk e vlerësoi si te besueshme dhe në këtë pikë të dëshmisë së 

tij gjykata vlerësoi se dëshmia e tij ishte subjektive pasi që të akuzuarin e parë e kishte djalë të 

vëllait, ndërsa të akuzuarin e dytë e kishte vëlla dhe ky fakt dhe mospërputhjet në dëshminë e 

tij me dëshmitë tjera e bënë dëshminë e tij jo kredibile dhe të njëjtën gjykata nuk e vlerësoi si 

të besueshme. 

- Gjykata analizoi dhe vlerësoi edhe dëshminë e dëshmitarit Z.S, por e njëjta dëshmi nuk kishte 

ndonjë vlerë provuese për ketë rast pasi që i njëjti kishte shkuar në vend të ngjarjes pasi që 

ishte qetësuar situata dhe kishte përfunduar rrahja. 
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7.a. Gjykata po ashtu i analizoi edhe të gjitha pretendimet e Prokurorisë si në aktakuzë dhe 

për të njëjtat erdhi në përfundim se janë të sakta dhe argumentuara mirë edhe atë duke u bazuar 

në të gjitha provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor. 

7.b. Gjykata i po ashtu i analizoi edhe pretendimet e mbrojtjes së të akuzuarit të parë dhe 

vet të akuzuarit ku theksuan se në provat e prezantuara nga prokuroria u vërtetua se rrahja ka 

ndodhur, i mbrojti im i pranoj se e ka ngrushtuar me duar të dëmtuarin, gjë të cilën ai nuk e 

kontestoi, por ai nuk e pranon veprën që i vihet në barrë, pasi që për asnjë moment ai nuk ka 

përdoruar asnjë send (mjet) dhe as veprim tjetër kundër të dëmtuarit. Ky fakt dhe gjithashtu 

edhe dëshmia e dëshmitarëve e vërtetojnë se i mbrojturi im nuk ka marrë as një veprim i cili ka 

ndonjë element të veprës penale që i është vënë në barrë. 

 

Këto pretendime gjykata nuk i vlerësoi si të besueshme, sepse të njëjtat nuk ishin të 

argumentuara me asnjë provë dhe të njëjtat kishin për qëllim ikjen nga përgjegjësia penale. 

 

Deklarimet e të akuzuarve se të dhëna në shqyrtim gjyqësor dhe në deklaratat e dhëna në polici 

dhe prokurori se të dëmtuarin e kishte goditur me bisht të lopatës i mituri M.S, këto deklarime 

të tyre gjykata nuk i vlerësoi si të besueshme pasi që të njëjtat kishin për qëllim që duke e ditur 

se personat e mitur për shkak të moshës së tyre kanë përgjegjësi më të vogël në raport me 

personat madhor atë veprim tentojnë të ia vejnë në barrë të miturit. 

 

     7.c. Gjykata po ashtu i analizoi edhe pretendimet e mbrojtjes së të akuzuarit të dytë dhe vet 

të akuzuarit por këto pretendime gjykata nuk i vlerësoi si të besueshme, sepse të njëjtat nuk 

ishin të argumentuara me asnjë provë dhe të njëjtat kishin për qëllim ikjen nga përgjegjësia 

penale.  

Gjykata vlerësoi se ishin pikërisht veprimet e të akuzuarit të dytë të cilat kanë provokuar në 

tersi këtë rast, duke i dalur përpara të dëmtuarit, duke e ndalur, më pas në fjalosje e sipër e 

kishte kapur për duar, veprime të cilat kishin nxitur veprimet e të akuzuarit të parë dhe të 

miturit M.S. 

 

8. Elementet e veprës penale 

 

Në nenin 188 parashihet:  

 

Lëndimi i lehtë trupor  Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili 

rezulton në:  

Në pikën 1.4. parashihet: dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet me 

gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.  

 

 

 Në paragrafin 2 parashihet Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet me armë, mjet 

të rrezikshëm apo me ndonjë send tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose 

dëmtim të rëndë të shëndetit.  

 

Nga veprimet e të akuzuarve  manifestohen të gjitha elementet e kësaj vepre penale, sepse i 

dëmtuari nga veprimet e të akuzuarve (Fakt i vërtetuar nga dëshmia e të dëmtuarit dhe 

pjesërisht nga vet pohimi i të akuzuarve dhe dëshmia e dëshmitarit M.S) si dhe faktin se nga 

këto veprime kishte pësuar lëndim të lehtë trupor i cili kishte rezultuar me dëmtimin e 
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përkohshëm të shëndetit të personit tjetër (fakt i vërtetuar nga ekspertiza mjeko ligjore e datës 

21.01.2019 të ekspert Dr. F.D) plotësohet Neni 188 par 1 dhe nën par 1.4 të KPRK-së: 

Ndërsa faktin se i dëmtuari ishte goditur me mjet të rrezikshëm apo me ndonjë send tjetër që 

mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit (Me lopatë në kokë, 

fakt i vërtetuar nga dëshmia e dëshmitarit – të dëmtuarit I.S) plotësohet pika 2 e nenit 188 të 

KPRK -së 

Në nenin 31 të KPRK-së - bashkryerja si dipozitë ligjore parasheh që dy apo me shume 

persona së bashku kryen veprën penale duke marr pjesë ne kryerjen e veprës si dhe thelbësisht 

duke i kontribuar kryerjes se sajë, ne rastin konkret ne tërësi përmbushet kjo dispozite ligjore, 

sepse derisa i akuzuari i dytë e kishte kapur për duar të dëmtuarin, i akuzuari i arë e kishte 

goditur me lopatë në kokë dhe pastaj e kishin goditur me grushta dhe shqelma të dëmtuarin. 

 

 Bazuar në të gjitha këto, me të drejtë konsiderojmë se janë përmbushur të gjitha elementet 

qenësore të veprës penale të përshkruar si në dispozitiv të aktit akuzues 

 

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

 

9.a. Gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit për të akuzuarin M.S, duke u bazuar në 

nenet 73 dhe 74  të KPRK-ës, ka marrë për bazë rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit në këtë aspekt si rrethana lehtësuese ka marrë për bazë sjelljen e të akuzuarit, faktin se 

i njëjti më herët nuk ka rënë ndesh me ligjin, ndërsa si rrethana rënduese gjykata nuk ka gjetur 

përpos veprimeve që plotësojnë figurën e veprës penale nga i akuzuari. 

 

9.b. Gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit për të akuzuarin H.S, duke u bazuar në 

nenet 73 dhe 74  të KPRK-ës, ka marrë për bazë rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit në këtë aspekt si rrethana lehtësuese ka marrë për bazë sjelljen e të akuzuarit, faktin se 

i njëjti më herët nuk ka rënë ndesh me ligjin, si dhe rrethanën familjare se është mbajtës i 

familjes, ndërsa si rrethana rënduese gjykata nuk ka gjetur përpos veprimeve që plotësojnë 

figurën e veprës penale nga i akuzuari. 

 

10. Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e 

përgjegjësisë penale të pandehurit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar 

 

10.a. Sipas bindjes së Gjykatës dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit M.S duke i marr 

parasysh rrethanat e  përmendura më lartë është dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën e 

veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të akuzuarit. 

 

Gjykata dënimin me burgim e shqiptoi duke u bazuar në të gjitha rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese dhe po ashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit 

nga neni 41 të KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave 

penale dhe rehabilitimin e tij, parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale, 

shprehja e gjykimit shoqëror për veprën penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit 

për respektimin e ligjit. 
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10.b. Sipas bindjes së Gjykatës dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit H.S duke i marr 

parasysh rrethanat e  përmendura më lartë është dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën e 

veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të akuzuarit. 

 

Gjykata dënimin me gjobë e shqiptoi duke u bazuar në të gjitha rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese si dhe duke u bazuar në nenin 76 të KPRK-së dhe mundësisë ekonomike të pagesës së 

të akuzuarit dhe me këtë ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit 

nga neni 41 të KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave 

penale dhe rehabilitimin e tij, parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale, 

shprehja e gjykimit shoqëror për veprën penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit 

për respektimin e ligjit. 

 

11.Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike 

 

Duke u bazuar në nenin 463 paragrafi 2 të KPPRK-ës, gjykata ka vendosur që të dëmtuarin për 

realizimin e kërkesës pasurore juridike ta udhëzojë në kontest civil. 

 

12.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

 

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

Gjykata duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-ës, ka vendosur që të akuzuarit t’i 

detyrojë për të paguar shpenzimet e procedurës që në mënyrë solidare të paguajnë shumën prej 

20€ edhe atë për ekspertizën mjeko ligjore, si dhe paushallin gjyqësor në mënyrë solidare 

shumën prej 40€, këto në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 

 

Konform nenit 39 par 3 pika 3.1 të ligjit Ligji Nr. 05/L -036 për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit gjykata e obligoi të akuzuarit që secili veç e veç të paguaj shumën prej 30.00 € Fondit 

për Kompensimin e viktimave të krimit dhe atë  në afat prej 30 ditësh  nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEGA KAÇANIK 

P.nr.40/19, me datë 20.08.2019 

 

Sekretarja Juridike          Gjyqtari 

Suzane Rudi                         Burim Çaka 

 

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 njëjtit. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme i paraqitet kësaj gjykate. 


