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Numri i lëndës: 2018:042414 

Datë: 02.03.2020 

Numri i dokumentit:     00896305 

 

 

        P.nr.257/18 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI I 

PËRGJITSHËM, DIVIZIONI  PENAL, si gjykatë e shkallës së parë penale e përberë nga 

gjyqtarin i vetëm gjykues Ilir Bytyqi, me asistentin Muedin Rexhepi, procesmbajtës, në lëndën 

penale kundër  të pandehurve A.A.1, A.A.2 dhe D.A, për shkak të veprës penale në 

bashkëkryerje lëndim i lehtë trupor nga neni nga neni 188 par. 1 nënpar. 1.4 lidhur me nenin 31 

të KPRK-së, sipas aktakuzës së prokurorisë themelore në Ferizaj PP/II.nr.64-9/18 të datës 

27.07.2018, në prezencën e Prokurorit të Shtetit Albert Zajnullahu, të dëmtuarit F.A si dhe të 

pandehurve A.A.1 me av. O.H, A.A.2 dhe D.A, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik 

me datë 13.02.2020 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 02.03.2020 përpiloi me shkrim 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Të pandehurit: 

1. A.A.1 i lindur me dt. ...., nga i ati Xh.... dhe nëna I.... e gjinisë A...., me vendbanim në 

rrugën .... K. Shtime, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mirë ekonomike, 

Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës, mban nr. personal ... 

 

2. A.A.2 i lindur me dt. ..., nga i ati H... dhe nëna Sh.... e gjinisë S...., me vendbanim në 

rrugën ..... K. Shtime, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, 

Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës, mban nr. personal ..... 
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3. D.A i lindur me dt. ...., nga i ati Sh.... dhe nëna H... e gjinisë Sh...., me vendbanim në 

rrugën ... K. Shtime, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, 

Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës, mban nr. personal ... 

 

JANË  FAJTOR 

 

        Se me datë 09.12.2017, rreth orës 11:00, në parkingun e restorantit “B.P” në fshatin .... K. 

Shtime, të pandehurit pas një mosmarrëveshje që kishin rreth një kontesti pronësor me të 

dëmtuarin F.A, fillimisht kanë biseduar brenda restorantit dhe deri sa i dëmtuari ishte duke u 

larguar për te parkingu dhe duke hyrë në veturë, fillimisht i pandehuri A1... e godet me grushte 

në fytyrë, pastaj i pandehuri A2... e godet me grushte në pjesë të ndryshme të trupit, ndërsa i 

pandehuri D.... nga ana e kundërt e veturës e hapë derën dhe e doget në pjesë të ndyshme të 

trupit, me të parë këtë situatë disa qytetar te rastit i kanë ndarë, me ç’rast të dëmtuarit i kanë 

shkaktuar lëndime të lehta trupore me pasoj të përkohshme për shëndetin si në ekspertizën 

mjeko – ligjore të datës 30.06.2018.  

 

me këtë kanë kryer veprën penale në bashkëkryerje lëndim i lehtë trupor nga neni 188 

par. 1 nënpar. 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.  

 

Andaj, gjykata në bazë të neneve të sipër cekura dhe neneve  2, 4, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 

31, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 51, 73, 74 dhe 80, 81 të KPRK-së, dhe nenit 365 të KPPRK-së, të 

pandehurit, i  

GJY K O N  

 

 Të pandehurin A.A.1, dënim me gjobë në shumë prej 900 €uro (nëntëqind euro), të 

cilën gjobë obligohet ta paguaj në afat prej 30 ditëve pasi që aktgjykimi e merr formën 

e prerë, nën kërcënim të ekzekutimit me dhunë. 

 

 Të pandehurin A.A.2, dënim me gjobë në shumë prej 600 €uro (gjashtëqind euro), të 

cilën gjobë obligohet ta paguaj në afat prej 30 ditëve pasi që aktgjykimi e merr formën 

e prerë, nën kërcënim të ekzekutimit me dhunë. 

 



 Numri i lëndës: 2018:042414 
 Datë: 02.03.2020 
 Numri i dokumentit: 00896305 
 

3 (13)  

   
2
0
1
8
:0
4
2
4
1
5

 

 Të pandehurin D.A, dënim me gjobë në shumë prej 700 €uro (shtatëqind euro), të cilën 

gjobë obligohet ta paguaj në afat prej 30 ditëve pasi që aktgjykimi e merr formën e 

prerë, nën kërcënim të ekzekutimit me dhunë. 

 Nëse dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet as në mënyra të tjera të parapara me 

nenin 46 par. 3 të KPRK-së, do të ekzekutohet në atë mënyrë që te akuzuarit për çdo 20 

€, do të vuaj  1 (një) ditë burgim. 

 

 Të dëmtuarin: F.A (nofkën B....), me vendbanim në rrugën .... në Shtime, për realizimin 

e kërkesës pasurore - juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

 Obligohet të akuzuarit që në ne emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguaj 

secili veta-vet shumën nga 20 € (njëzetë euro), ndërsa shpenzimet e procedurës penale 

për ekspertizë mjeko ligjore të paguajnë në mënyrë solidare shumën prej 20 € (njëzet 

euro), të gjitha këto në afatin prej 30 ditëve, pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë 

nën kërcënimin e ekzekutimit me dhunë.  

 

 Obligohen të akuzuari secili veta-vet, që konform nenit 39 par. 3 pika 3.1 të ligjit Nr. 

05/L-036, për kompensimin e viktimave të krimit, të paguaj shumën nga 30 €uro 

(tridhjetë), të gjitha kotë në afatin prej 30 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi. 

    

 

A r s y e t i m i 

 

Historiku i procedurës  

Prokuroria Themelore në Ferizaj – Departamenti i Përgjithshëm, ka paraqitur aktakuzën 

PP/II.nr.64-9/18 të datës 27.07.2018, kundër të akuzuarve A.A.1, A.A.2 dhe D.A të tre nga 

Shtime, për shkak të veprës penale në bashkëkryerje lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 1 

nënpar. 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.  

 

 Gjykata Themelore në Ferizaj, duke vepruar në këtë çështje penale mbajti shqyrtimimet 

gjyqësor me datën 16.01.2020 dhe 13.02.2020, në të cilën përfaqësuesi i akuzës-prokurori i 

shtetit, lexoj aktin akuzues, dhe gjyqtari pasi që u bind se të pandehurit e kanë kuptuar akuzën, 
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konform nenit 325 par. 1 të KPPK-së, i’u ofroj mundësinë të pranojnë fajësinë ose të 

deklarohet i  pafajshëm. 

 

            Të akuzuarit A.A.1, A.A.2 dhe D.A në shqyrtimin fillestar respektivisht në shqyrtimin 

gjyqësor kanë deklaruar se nuk e pranon fajësinë për asnjë pikë të aktakuzës që iu vihet në 

barrë.  

 

            Pasi që i akuzuari nuk e kanë pranuar fajësinë për asnjë veprën penale sipas kësaj 

akuze, gjykata ka bërë paraqitjen e provave dhe pas vlerësimit të tyre një nga një dhe duke i 

ndërlidhur reciprokisht njërën me tjetrën, në kuptim të nenit 361 par. 1 dhe 2 te KPPK-së, dhe 

vërtetoj gjendjen e fakteve të përshkruar hollësisht në dispozitivin e këtij aktgjykimit të cilën 

do ta argumentojmë në poshtë. 

 

Mbrojtja e të akuzuarve A.A.1, A.A.2 dhe D.A  

   I akuzuari A.A.1 në shqyrtimin gjyqësor respektivisht në fazën e mbrojtjes personale ka 

mohuar të ketë kryer veprën penale për të cilën e ngarkon aktakuza, duke u arsyetuar se rasti 

buron nga një mosmarrëveshje pronësore (këtu i pandehuri shpjegon historiatin e pronës, kush 

ishte pronarë, kush ka të drejt të kalon në at pronë, kush e ka pas në posedim në atë kohë dhe 

tani si dhe kujt ia ka shitë etj. që nuk është objekt vërtetimi i pronësisë për këtë çështje penale), 

deri në vazhdim të mbrojtjes për ditën kritike 09.12.2017 ishte duke shkruar në fshatin 

Muzeqin te dajtë, gjatë rrugës djemtë e vëllait A2...i dhe D.... e kanë parakalu me veturë, ky i 

thërret në telefon dhe i pyet mos po ju ndjek ndokush, ata i thonë jo, pastaj i pandehuri ju 

kërkon të ndalen te pumpa e benzinës “B.C” në mënyrë që të pinë kafe, janë ndal të tre dhe 

kanë parë F.... (B....) janë ulur në tavolinë e tij, edhe këtu kanë biseduar për pronën kontestuese 

në fjalë. Gjatë bisedës me F..., në telefon e thërret dikush  punëtorin e tij i cili ishte në tavolinë, 

aty u kuptuar se telefonatën e kishte bërë djali i tij pasi F... e kishte harru telefonin e dorës në 

veturë, kur F... (B...) e kuptoj këtë fakt është ngritur nga tavolina dhe shkoj ta marr telefonin në 

veturë, edhe të pandehurit janë ngritur dhe janë takuar përball te pjesa e parkingut ku i kanë 

kërkuar të shkojn dhe ta shohin rrugën, F... është nis nga vetura e tij pas kësaj dhe këta kanë 

shkruar në drejtim të tij, deri sa kanë shkruar te vetura ishte gjithçka në rregull por si ka hy ne 

vetur F... i ka fyer me fjalë “ua kaj n...” dhe e ka ngritur dorën lartë, pas kësaj ky ja ka kap 

dorën dhe më nuk e dijë se qa ka ndodhë, ka mundur edhe ta godas mirëpo nuk është i sigurt, 
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me vete nuk ka pas mjet takimi ishte i rastësishëm edhe nëse e ka goditur ka qenë vetëm me 

grushte e asesi me mjet pastaj dëshmitari M.... i ka ndarë dhe kanë vazhduar rrugët e tyre. 

Mbetet pranë deklaratës së dhënë në polici dhe konfirmon nënshkrimin e tij. 

 I akuzuari A.A.2 në shqyrtim gjyqësor në mbrojtjen e tij personale pohon se ka dhënë 

një deklaratë në polici, e ka nënshkruar dhe shikon nënshkrimin për të cilën e vërteton se është 

i tij dhe mbetet pran asaj që ka deklaruar. Është përfshirë në rrahje por por nuk mund të dinë se 

ku e ka goditur dhe sa herë e ka goditur F... sepse ka qenë e momentit. Tjetër nuk ka asgjë ç’ka 

të deklaroj.  

     I akuzuari D.A në shqyrtim gjyqësor në mbrojtjen e tij personale pohon se ka dhënë një 

deklaratë në polici, e ka nënshkruar dhe shikon nënshkrimin për të cilën e vërteton se është i tij 

dhe mbetet pran asaj që ka deklaruar. Në vazhdim të mbrojtjes thekson se ditën kritike ka qenë 

ne Ferizaj si bashku me A2...i, për të blerë një ftohës motori, pastaj kanë shkruar në drejtim të 

Shtimes dhe më pas të Lipjanit për ta kërkuar këtë pjesë, rrugës në fshatin Davidovc, A2...i e 

ka tejkaluar axhën A1...in i cili më pas ky i fundit e ka thirre në telefon A2... dhe e ka pyet pse 

po nguteni dhe ndaluni te “B.P” për të pirë kafe, ashtu edhe kanë vepruar ndërsa brenda kanë 

taku F.... Kur ka ndodhë problemi me F... të njëjtën e ka goditur por nuk i kujtohet se ku e ka 

godit, ky personalisht e ka hapur derën nga ana e kundër t veturës (ana e pasagjerit) dhe nga 

kjo anë e ka goditur. Pas kësaj disa punëtorë dhe dëshmitar i kanë ndarë.      

Provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor  

Pasi që të akuzuarit A.A.1, A.A.2 dhe D.A, nuk ka pranuar fajësinë për veprat penale 

sipas aktakuzës P.nr.46-9/18 të datës 27.07.2018. Gjykata ka bërë paraqitjen e provave dhe pas 

vlerësimit të tyre një nga një dhe duke i ndërlidhur reciprokisht njërën me tjetrën, në kuptim të 

dispozitës së nenit 361 par. 1 dhe 2 të KPPK-ës, vërtetoj gjendjen faktike të përshkruar 

hollësisht në dispozitivin e këtij aktgjykimi:  

Gjykata gjendjen e këtillë faktike i vërtetua përmes provave të prezantuara në 

shqyrtimin gjyqësor dhe atë: 

- Nga dëshmia e dëshmitarit – të dëmtuarit F.A me nofkën B...; 

- Nga dëshmia e dëshmitarit – M.B; 

- Nga shikimi dhe leximi i ekspertizës mjeko-ligjore të dt. 30.06.2018; 
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- Nga prova materiale - video inxhizimet e nxjerra nga kamerat e sigurisë - në 

formë të CD-së;  

- Nga raporti i oficerit nr. rasti 2017-AU-385 të dt. 11.12.2017; 

- Pjesërisht nga vetë mbrojtja e të pandehurve A.A.1, A.A.2 dhe D.A.  

                   Vlerësimi i provave të paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

Fillimisht gjykata vlerëson si të pakontestueshme dhe të provuara faktet dhe rrethanat e 

mëposhtme: 

 Se me datë 09.12.2017, rreth orës 11:00, në parkingun e restorantit të Pompes së 

Benzinës “B.P” në Shtime, i dëmtuari F.A, është sulmuar fizikisht me grushte dhe 

shqelma nga të pandehurit (nuk mohet as nga të pandehurit).  

 

 I dëmtuari F.A, ka marrë lëndime të lehta trupore edhe atë: kontuzione në fytyrë, në 

qafë dhe në komlik, si dhe hematom përrethë syve, si të tilla këto lëndime 

karakterizohen me dëmtime të përkohshëm për shëndetin të përcaktuar si në ekspertiz 

mjeko-ligjore të dt. 30.062018. 

  

Ndërsa nga përmbajtja e dëshmisë së të dëmtuarit F.A, në shqyrtim gjyqësor është 

vërtetuar se ditën kritike ishte duke punuar në firmën e tij “F...”, në kohën e pauzës së drekës së 

bashku me punëtorin e tij I.H kanë shkuar të pinë kafe në restorantin “A.P”, ky restorant ishte i 

mbyllur dhe në moment të caktuar dikush e ka ftuar I...n në telefon dhe ky i thotë qenka e 

mbyllur dhe po shkojmë tek “B.P” i cili është 200 m nga vendi ku ishin duke punuar, i 

dëmtuari e pyeti se kush të thirri në telefon mirëpo I... i thotë se bashkëshortja, kur mbërritën te 

“B.P” kanë hyrë brenda për të pirë kafe dhe deri sa po qëndronin aty kanë ardhur A1...i, A2...i 

dhe D.... të cilët janë ulur në të njëjtën tavolinë me të dëmtuarin (dhe në këtë tavolinë ka 

biseduar lidhur me kontestin pronësor). A1...i vazhdimisht në këtë bisedë ka qenë acarues, bile 

bile ka thënë se për këtë punë do të derdhet gjak dhe e ka thirr edhe dëshmitarin M.... ky i 

fundit është munduar ta qetësoj situatën. Gjatë kësaj kohe ka cingëruar telefoni i I.H dhe 

thirrësi i kësaj telefonate ka kërkuar të di se mos unë isha me te e që aty e kuptova se ishte djali 

im duke më kërkuar pasi që kishte kërkuar në telefonin tim të më marr por fatkeqësisht ky e 

kishte harruar telefonin në veturë, kur ka kuptuar se e ka thirr djali i tij B...., F..., ky i fundit ka 
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shkuar tek vetura në pjesën e parkingut  për ta marrë telefonin, mbrapa tij kishin shkuar edhe 

A1...i, A2...i dhe D..... Në këtë pjesë të parkingut A1...i i thotë të dëmtuarit hajde mbylle 

rrugën, ndërsa i dëmtuari i thotë se nuk mundem sepse prona nuk është e imja dhe me të hyrë 

në veturë për ta marrë telefonin deri sa dera e shoferit ishte ende e hapur A1...i e godet me 

grusht në pjesën e majtë të kokës pastaj nga ana e djathtë e veturës A2...i dhe D.... e hapin 

derën tjetër të veturës dhe fillojnë që ta godasin në pjesë të ndryshme të kokës. Të tre të 

pandehurit e kanë goditur së bashku edhe në pjesë të ndryshme të trupit saqë A1...i e ka goditur 

edhe një herë me shqelm në brinjë, i dëmtuari nën stop ka qenë i ulur në ulësen e shoferit në 

veturë  deri sa tre të akuzuarit e godisnin, nga goditjet e këtyre nuk ka mundur as të lëvizë e as 

ta mbyll derën e veturës deri sa ka ardhur dëshmitari M.B i cili ka filluar ti largoj të pandehurit, 

pastaj kanë ardhur edhe disa punëtor të “B.P” dhe përfundimisht i kanë ndarë të akuzuarit e të 

cilët më pas janë larguar nga vendi i ngjarjes.  

   Dëshmitari ka prezantuar një dëshmi mjaft objektive dhe të saktë, dukë bërë të qarta edhe 

veprimet e secilit të pandehur se ku e kanë goditu, (A1...i në pjesën e majtë të kokës dhe më 

pas me shqelm në brinjë, ndërsa A2.... dhe D,,,, po ashtu në pjesë të ndryshme të kokës dhe 

trupit), për më tepër dëshmia e tij ishte e plotë dhe besueshmëria e saj rritet se paraqet fakte që 

ndërlidhen me provat materiale siç janë ekspertiza mjeko – ligjore e dt.30.06.2018, video 

incizimet e nxjerra nga kamerat e sigurisë ku vërehen bukur mirë veprimet e secilit të akuzuar 

që kanë ndërmarrë në raport me sulmin fizik të drejtuar ndaj të dëmtuarit, po ashtu edhe nga 

deklarata e dëshmitarit M.B dhe raporti i policit hetues, besueshmëria e kësaj dëshmie duhet 

potencuar  të gjitha faktet e prezantuara janë identike me deklaratën e dhënë në fazën e 

hetimeve me datën 17.05.2018. Si dhe një pjesë e kësaj dëshmie nuk e kontestonin as vetë të 

pandehurit, bile bile konfirmonin se e kanë goditur të dëmtuarin, mirëpo nuk mundë ta 

përcaktonin me saktësi në cilën pjesë të trupit e kanë goditur, e rëndësishme dëshmia e tij është 

posaçërisht me faktin se i dëmtuari në sallë të gjykimit ka identifikuar tre /3/ të pandehurit 

A1..., A2... dhe D.A (edhe për kundër faktit se më herët i ka njohur), mënyrën se si i kanë 

shkaktuar lëndimin dhe në çfarë forme i kanë shkaktuar lëndimin pra goditjen me grusht në  

kokë dhe pjesë të ndryshme të trupit.   

 

Nga përmbajtja e dëshmisë së dëshmitarit M.B në shqyrtim gjyqësor, është vërtetuar se 

ditën kritike me datë 09.12.2017 në telefon më ka thirre A1...i dhe më kërkoj që të vija tek 

pompa e benzinës “B.P” sepse është me F.A i njohur me pseudonimin B..., kur kam shkuar aty 

kishin qenë F..., I.H dhe A1..., A2... dhe D.A, fillimisht jam përshëndetur dhe jam ulur, ata 
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bisedonin lidhur me një kontest pronësor që kishte A1...i me F... për të drejtën e kalimit në atë 

rrugë (dëshmitari e njofton gjykatën se familja e A.A.1 dhe familja e F.A e kanë pas një 

marrëveshje për këtë rrugë për të cilën ky ka pas dijeni dhe për shkak të kësaj ata e kishin 

thirrur që të takohen), gjatë kësaj bisede dikush e fton në telefon F... dhe del te vetura e tij në 

parking, pas tij janë ngritur edhe të akuzuarit gjoja për të shkuar tek arat, ndërsa unë dhe I... 

kemi mbetur në pjesën e restorantit brenda, kur e kam kthyer kokën nga pjesa e parkingut i 

kam parë që janë duke u kacafytur dhe menjëherë ka dalë në atë pjesë të parkingut ku ishte 

vetura e F...t, të parin e ka kap dhe larguar A1...in nga vendi i ngjarjes pastaj edhe këta dy 

djemtë A2...in dhe D.... i ka larguar nga vendi. Dëshmitari në vazhdim pohon faktin se kur ka 

mbërritur tek vetura e F...t ky i fundit ka qenë i ulur në ulësen e shoferit ndërsa të akuzuarit afër 

tij, personalisht nuk ka parë se kush kënd e ka goditur, deri sa ka shkuar tek vetura thuajse 

kishte përfunduar, mirëpo atë që ka parë është e saktë se F... nga pjesa e hundës i rrjedhte gjak 

por cili nga të akuzuarit e kishte goditur në atë pjesë nuk e din.  

 

Gjykata vlerëson se dëshmia e dëshmitarit ka qenë e saktë dhe objektive, i njëjti 

natyrshëm ka sqaruar rastin duke përshkruar në mënyrë kronologjike ngjarjen dhe duke 

përshkruar edhe mënyrën se si kanë filluar konflikti nga ana e të pandehurve, nga dëshmia e tij 

vërtetohet objekti i veprës penale mirëpo jo edhe specifikimi i veprimeve të të pandehurit, ajo 

që është thelbësore nga dëshmia e këtij qëndron fakti se nga të pandehurit janë shkaktuar 

lëndimet sepse ka parë xhakun që i rrjedhke nga hunda të dëmtuarit, aty pos të akuzuarve 

persona tjerë nuk ka pasur, dëshmia e tij mbështetet në provat materiale siç janë ekspertiza 

mjeko-ligjore e dt. 30.06.2018, raporti i policit hetues i dt. 11.12.2017, si dhe vet deklarata e të 

dëmtuarit. Gjykata i falë besimin kësaj dëshmie për faktet e vërtetuar si më lartë.    

 

Gjykata me kujdes te shtuar ka vlerësuar akt ekspertimin mjeko-ligjor të dt.30.06.2018, 

mbi bazën e të cilit në mënyrë të pa kontestueshme janë vërtetuar lëndimet trupore për të 

dëmtuarin F.A, siç janë kontuzione në fytyrë, në qafë dhe në komlik, si dhe hematom përrethë 

syve, dëmtimet i janë shkaktuar mjeti i fortë dhe i rëndë mbretës dhe si të tilla paraqesin 

dëmtime të lehta trupore me pasoj të përkohshme për shëndetin, gjykata kësaj prove materiale i 

fali besimin e plotë për faktin e përcaktimi i natyrës dhe shkallës së lëndimeve të pësuara nga i 

dëmtuari.   
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Kurse përmes provave materiale (leximi i raportit të hetuesit dhe shikimit të video 

inxhizimeve CD-ve), vërtetohet veprimet e gjithë secilit për veprën penale që ju vihet në barr, 

bazuar veçmas në CD nr. 1 video inxhizimin nr. 6, min. 10 e tutje, fillimi i veprimeve në 

drejtim të sulmit fizik kur kanë ndërmarr, mënyrën dhe goditjet si i kanë përdorë, hapjen e 

derës së veturës nga ana e pasagjerit dhe goditjet në pjesë të ndryshme të kokës dhe trupit. 

Gjykata vlerëson se janë prova të besueshme dhe vërtetojnë aspektin objektiv dhe subjektiv të 

kësaj vepre penale se veprimin e kanë ndërmarr me qëllim të shkaktimit të lëndimeve trupore 

dhe të vetëdijshëm për pasojën që mund ta shkaktonin.  

 

Vlerësimi i mbrojtjes të të pandehurit  

Gjykata hodhi poshtë pretendimin e të pandehurve A1..., A2... dhe D.A, se nuk e ka 

kryer veprën penale me te cilën janë ngarkuar pasi qe nga provat e paraqitura vërtetohen 

elementet objektive dhe subjektive të veprës penale që i ngarkon akuza. 

           Gjykata çmoj dhe vlerësoj mbrojtjen e të pandehurve A1..., A2... dhe D.A se kinse nuk 

kanë kryer veprën penale dhe pse veprimet asnjëri nga të pandehurit nuk i mohonin bile bile 

pohonin se e kanë goditë por nuk munden të përcaktojnë me saktësi pjesën se ku, një mbrojtje 

të tillë gjykata nuk e aprovoj, nga fakti se fillimisht nga dëshmia e të dëmtuarit F.... A1...i u 

vërtetua pa mëdyshje dhe në mënyrë të sigurt se të pandehurit jo vetëm se e kanë sulmuar 

fizikisht me grushte në kokë, pjesë të brinjëve dhe pjesë të ndryshme të trupit por edhe e kanë 

lënë ulur në ulësen e përparme të shoferit saqë nuk ka mundur as të mbyll derën nga sulmet e të 

pandehurve. Po ashtu mosbesues është mbrojtja e të pandehurve nga fakti tjetër se dëshmitari 

M.... i ka ndarë dhe ndal të pandehurit ndera në anën tjetër të dëmtuarit i rrjedhte xhaku. Kjo e 

fundit mbështetet edhe me provën materiale ekspertizën mjeko-ligjore të dt. 30.06.2018. I 

dëmtuari F.A (nofka B...) në prezencën e të akuzuarve në seancën kryesore ka vërtetuar për 

faktet relevante dhe atë kohën, datën dhe vendin rrahjes respektivisht nga kush është goditur, 

në cilat pjesë të trupit si dhe personat prezent në vendngjarje që kanë identifikuar të akuzuarit, 

dëshmitarin, të akuzuarit nuk ishin në gjendje që me pyetje dhe nënpyetje të demantoj 

dëshminë e të dëmtuarit dhe provat tjera materiale apo të propozoj dëshmitar apo prova 

materiale që do të vërtetonin pafajësinë e tyre, vetëm se mbanin qëndrim se nuk e pranojmë 

veprën penale.  
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         Vlerësimi ligjor i veprimeve të akuzuarit 

Por, gjykata vlerëson se në rastin objekt gjykimi, provohet për tej dyshimit të bazuar 

mirë se të pandehurit A1..., A2... dhe D.A, kanë kryer veprën penale në bashkëkryerje lëndim i 

lehtë trupor nga neni 188 par. 1 nënpar. 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.  

Nga interpretimi dispozitës te nenin 188 arrihet në përfundimin se: ligjvënësi ka 

parashikuar një mbrojtje të posaçme juridike në drejtim të mbrojtjes së jetës dhe integritetit 

fizik, të personit, cenimi i të cilit pas sjell përgjegjësi penale. Këto veprime, për t’u cilësuar si 

vepër penale nga ligji, duhet që të kenë prekur shëndetin e personit, konkretisht funksionimin 

normal të trupit të të dëmtuarit, duke i sjelle atij paaftësi të përkohshme. Pos kësaj kjo vepër 

penale merr në mbrojtje jetën dhe trupin e njeriut. Në rastin konkret veprimet e dhunës fizike 

duhet të sjellin si pasojë cenimin e integritetit fizik, psikosocial e ekonomik, rrethanë kjo 

cilësuese e veprës penale. 

Se gjykata ka vërtetuar institutin e bashkëkryerjes, është fakt noterë sepse i dëmtuari 

F.A dhe dëshmitari M.B por edhe vetë mbrojtja e të pandehurve në shqyrtimet gjyqësor ka 

përshkruar veprimet e gjithë secilit në drejtim të lëndimeve të pësuara nga ana e të dëmtuarit.  

 

          Fjala përfundimtare e palëve  

Prokurori i Shtetit në fjalën përfundimtare mbeti në tërësi pranë aktakuzës dhe kualifikimit 

ligjor të veprës penale me bindje se gjatë shqyrtimit gjyqësor me provat e administruara është 

vërtetuar se të akuzuarit në bashkëkryerje ditën kritike pas një mosmarrëveshje rreth një 

kontesti pronësor me të dëmtuarin e kanë sulmuar fizikisht dhe i kanë shkaktuar lëndime të 

lehta trupore, fillimisht i pandehuri A1... e godet me grusht në fytyrë pastaj edhe i pandehuri 

A2... e godet me grusht në fytyrë, ndërsa nga ana e kundërt e veturës edhe i pandehuri D... e 

godet në pjesë të ndryshme të trupit. Edhe pse të pandehurit në të gjitha fazat e procedurës nuk 

e kanë pranuar fajësinë, është vërtetuar se janë kryes të po kësaj vepre penale nga dëshmia e 

dëshmitarit M.B, prova materiale ekspertiza mjeko-ligjore si dhe dy CD-video incizime të 

nxjerra nga kamerat e sigurisë në vendin e ngjarjes ku saktë shihen veprimet e tre të 

pandehurve, veprime këto që janë të përshkruara edhe në dispozitiv të aktakuzës. 

 Edhe pse të pandehurit nuk e kanë pranuar fajësinë, në mbrojtjen e tyre para gjykatës 

dhe në mbrojtjen e tyre dhënë në hetuesi asnjëherë nuk e kanë mohuar një fakt të tillë, andaj 



 Numri i lëndës: 2018:042414 
 Datë: 02.03.2020 
 Numri i dokumentit: 00896305 
 

11 (13)  

   
2
0
1
8
:0
4
2
4
1
5

 

pas vlerësimit të provave materiale të administruara, i kërkojmë gjykatës që ti shpallë fajtorë 

dhe ti dënoj konform ligjit. 

 I dëmtuari në fjalën përfundimtare e mbështet në tërësi prorën e shtetit, i bashkëngjitet 

ndjekjes penale, ndërsa kërkesën pasurore-juridike nuk e parashtron. Tjetër nuk ka se çka të 

shtoj. 

 Mbrojtësi i të akuzuarit A.A.1, av.O.H në fjalën përfundimtare deklaroi se ditën kritike 

kur ka ndodhur ky konflikt ka qenë si pasojë e një fjalosje momentale në mes tyre dhe deri te 

shkëmbimi i disa grushteve në mes vete, nga ajo që është thënë, konstatuar dhe vërtetuar nga 

video incizimet kurrfarë mjete të rrezikshme nuk ka pas, bëhet fjalë për rrahje që nënkupton se 

të pandehurit nuk kanë qenë të përgatitur apo të planifikuar se do të ndodh një konflikt i tillë, 

nga kjo rezulton se shkalla e përgjegjësisë dhe e rrezikshmërisë së vlerës së mbrojtur është e 

intensitetit të ulët, me këtë nuk dua të them se nuk ka pas lëndime trupore nga ramjet me 

grushte por janë të kualifikuar si lëndime të lehta trupore në regjionin e fytyrës. Faktin se të 

pandehurit janë familjarë dhe nga kjo që sot dëgjuam në sallë i pandehuri A1... edhe vetë ka 

shprehur keqardhje për rastin e ndodhur se janë familjar që mundë të nënkuptohet se i vije 

vërtet keq dhe është penduar për atë që ka ndodhur në mes tyre. Andaj kisha lutur gjykatën që 

me rastin e matjes së dënimit të merr parasysh së pari rrethanat familjare, janë të afërt në mes 

vete dhe nuk kanë pas probleme më herët apo në vazhdimësi diçka serioze dhe konsiderojmë 

që gjykata edhe me një dënim më t butë do ta arrij qëllimin.  

 

 I akuzuari A.A.1 në fjalën përfundimtare deklaroi se e mbështet në tërësi avokatin 

mbrojtës dhe sinqerisht i vije keq për rastin që ka ndodhur dhe premton se në të ardhmen nuk 

do të përsëritet kjo vepër. Tjetër nuk ka se çka të deklaroj.  

 Të akuzuarit A.A.2 dhe D.A në fjalën përfundimtare kanë deklaruar se kërkojnë që 

gjykata ti vlerëson rrethanat lehtësuese dhe nëse i gjen fajtorë me provat e administruara në 

këtë gjykim, ndaj tyre të shqiptoj një dënim më të butë dhe njëherit shfrytëzojnë rastin të 

kërkojnë falje publike për atë që ka ndodhur.  
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Vlerësimi lidhur me dënimin e shqiptuar 

        Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit për të pandehurin A1..., A2... dhe 

D.A, gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat të cilat në kuptim të neni 73 dhe 74 të KPRK-së, 

të cilat ndikojnë në ndikojnë në përcaktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit. Gjykata të 

akuzuarve si rrethanë lehtësuese i mori parasysh moshën sjelljen korrekte në procedurë, nuk ka 

dëshmi se është i dënuar me aktvendim të formës së prerë, ndërsa në rastin konkret si rrethanë 

rënduese gjykata vlerësoj shkallën e përgjegjësisë penale për të pandehurin dhe rrezikshmërinë 

konkrete të veprës penale si dhe faktin se lëndimin e lehtë trupor e kanë shkaktuar ndaj një 

pëson relativisht i moshës sa vet prindërit e të pandehurit dytë dhe tretë,  raportet farefisnore, 

vendin publik me frekuentim të popullatës civile, mbi baze të këtyre rrethanave i shqiptoj 

dënimin si në si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.   

Gjykata është e bindur se me anë të këtij dënimi është e pritshme  të  arrihet qëllimi i 

përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPK-ës,  dhe me këtë dënim që është në 

proporcion me peshën e  veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, 

rrethanat dhe mënyrën e kryerjes si dhe personalitetin e të akuzuarit, se me anë të këtij dënimi 

do të arrihet qëllimi i dënimit, parandalimi i kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen 

(preventiva speciale) si dhe njëkohësisht do të arrihet edhe qëllimi tjetër që ti përmbaj personat 

e tjerë nga kryerja e veprës penale (preventiva gjenerale), se përmes këtij dënimi do të shprehë 

gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit. 

 

 

Kërkesa pasurore juridike dhe shpenzimet procedurale   

Në kuptim të nenit 463 par.2 të KPPK-së, gjykata të dëmtuarin F.... A1...aj nga Shtime, 

për realizimin e kërkesës pasurore juridike e ka udhëzuar në kontest civil. 

 

Vendimi mbi shpenzimet paushalle dhe gjyqësore është marr në kuptim të dispozitës së 

nenit 453 par.1 lidhur me nenin 450 par. 2 nënpar.2.6 të KPPK-së. 
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Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë konform nenit 39 par 3 pika 

3.1, Nr. 05/L-036 të ligjit për kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

      Nga arsyet e sipër cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEPARTAMENTI I PERGJITHSHEM PENAL 

P.nr.1017/18, të dt. 02.03.2020 

 

 

     Asistenti             Gjyqtari i vetëm gjykues  

Muedin Rexhepi                                     Ilir BYTTQI 

 

     

        KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 

15 ditëve,  pas pranimit të kopjes me shkrim të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës 

së Apelit në Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 


