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Numri i lëndës: 2018:057689 

Datë: 14.01.2020 

Numri i dokumentit:     00858938 

P.nr.277/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

     GJYKATA THEMELORE FERIZAJ – DIVIZIONI PENAL, Departamenti i 

përgjithshëm me gjyqtarin individual Shabi Idrizi si dhe bashkëpunëtoren profesionale Albina 

Varoshi Haxhimusa, në çështjen penale ndaj të pandehurit SH.Q.1 i akuzuar për shkak të 

veprës penale në bashkëkryerje lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.3 nën par.3.1 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.2446-2/16 

të datës 01.02.2019, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësore  në praninë e përfaqësuesit të 

akuzës – Prokurorit të Shtetit,të dëmtuarit S.Q si dhe të pandehurit SH.Q.1 me datë 

14.01.2020 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me dt.  05.02.2020 përpiloi këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 

        I akuzuari SH.Q.1 i lindur i lindur më datë ..., ne Prishtinë, i ati I..,  ëma Gj..., e  gjinisë 

L..., me vendbanim në Prishtinë, rr...., me nr . personal ..., student,  i pa martuar, i gjendjes së 

mesme ekonomike, i pa gjykuar më parë, mbrohet ne liri. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

         Sepse me date 20.12.2016  rreth orës 14:30 në afërsi të Gjykatës Themelore në Ferizaj, 

pasi i dëmtuari me vëllain e tij I... kanë pasur probleme pronësore , duke dal nga Gjykata pas 

mbajtjes së seancës i dëmtuari S.Q eshte sulmuar nga të pandehurit  - djemtë e vëllait tij 

SH.Q.2 dhe SH.Q.1, duke e goditur me grushta e shqelma ne kokë në pjesë te ndryshme te 

trupit, nga te cilat goditje i  dëmtuari kishte pësuar lëndime te lehta trupore  - ndrydhje dhe 

gërvishtje te indeve të buta në regjionin e kokës si dhe plagë shqyese ndrydhëse ne regjionin e 
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rrënjës së hundës dhe laprës se veshit të majtë lëndime këto me pasoja te përkohshëm për 

shëndetin,  

 

- me  ketë veprim ka kryer veprën penale në bashkëkryerje lëndim i lehtë trupor 

nga neni 188 par.3 nën par.3.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 

 

   Andaj duke u bazuar në dispozitën e lartë cekur ndëshkimore dhe nenin 3,38,43,71,72 të 

KPRK-së dhe nenit 365 dhe 453 dhe 463 të KPPRK-së e  

 

GJ Y K O N 

 

         Të akuzuarit SH.Q.1  i caktuar dënim me gjobë në lartësi 600.00 (gjashtëqind euro) e cila 

do të paguhet në tri këste mujore  pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi në të kundërtën 

dënimi me gjobë do ti zëvendësohet me dënim burgimi duke i llogaritur çdo 20.00 euro gjobë 

në një ditë burgim. 

Udhëzohet i dëmtuari që  kërkesën e vet pasurore juridike ta realizoj në kontest civil. 

      Obligohet i akuzuari që  në emër të shpenzimeve të procedurës dhe paushallit gjyqësor të 

paguaj shumën prej 20:00 euro si dhe ne fondin e viktimave te dhunës shumen prej 30:00 euro 

te gjitha këto ne afat prej 15 dite pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

       Prokuroria Themelore Ferizaj, ka paraqitur aktakuzën me numër PP/II.nr.2446-2/16 të 

datës 01.02.2017, ndaj të akuzuarit SH.Q.1  për veprën penale në bashkëkryerje lëndim i lehtë 

trupor nga neni 188 par.3 nën par.3.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, duke propozuar që i 

akuzuari të shpallet fajtor dhe t’i shqiptohet sanksioni penal komfor ligjit në fuqi.  

        Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit gjyqsor më 

datë 20.11.2019  ku  i akuzuari  SH.Q.1 nuk e pranoi fajësinë për të te cilën e ngarkon 

aktakuza, njëherit gjykata po ne këtë shqyrtim veçoi procedurën ndaj te akuzuarit të parë  

SH.Q.2 pasi qe i njëjti gjendet jashtë vendit. 

       Prokurori i Shtetit Albert Zenjullahu në fjalën e vet përfundimtare deklaron se gjate 

prezantimit te provave ne shqyrtim gjyqësor u vërtetua bindeshim se ne ditën kritike  para 

Gjykatës Themelore ne Ferizaj  i pandehuri SH.Q.2 ne bashkëkryerje me SH.Q.1 kanë 

shkaktuar lëndim te lehte trupor te dëmtuarit S.Q ashtu siç është e përshkruar ne aktakuze. Kjo 



 Numri i lëndës: 2018:057689 
 Datë: 14.01.2020 
 Numri i dokumentit: 00858938 
 

3 (5)  

   
2
0
1
8
:0
5
7
6
9
0

 

ka mbështetje ne dëshminë e te dëmtuarit i cili para gjykatës  në mënyrë te detajuar tregoi se si 

ka ndodhur rasti dëshmia e tij e dhënë ne shqyrtim gjyqësor është ne përputhje te plotë me 

dëshminë  e tij te dhënë në Stacionin Policor ne Ferizaj , si dhe ne provat materiale ne 

ekspertizën mjeko – ligjore te lëshuar nga QKMF në Ferizaj si dhe fotografitë qe i janë berë të 

dëmtuarit. 

    Sa i përket mbrojtjes se të pandehurit është ne natyrën njerëzore për te mos u pranuar fajësia 

për te ditur pasojat qe mund ti ketë, prandaj mbrojta e tij fare nuk është e besueshme. Andaj 

bazuar ne te gjitha këto kërkojmë nga Gjykata qe të njëjtin ta shpalle fajtor  dhe ta dënoj 

komfor ligjit, sa i përket llojit dhe lartësisë se dënimit gjykata ti ketë parasysh te gjitha 

rrethanat më qellim qe me dënimin e shqiptuar te arrihet qëllimi i dënimit ku si rrethane 

renduese ta merre ta merre lëndimet qe i kane shkaktuar një të moshuari dy djem të ri me një 

fizik te përgatitur. 

 I dëmtuari në fjalën përfundimtare deklaron se i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe ushtron 

kërkesë pasuro-juridike në vlerë të pacaktuar. 

   I akuzuari në fjalën përfundimtare deklaron se nuk pajtohet me atë qe tha Prokurori i shtetit 

dhe as i dëmtuari pasi qe nuk janë te vërteta dhe kërkon nga gjykata ta liroj nga përgjegjia 

penale. 

   Pasi i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë në procedurën e provave gjykata bëri dëgjimin e 

dëshmitarit-dëmtuarit  S.Q, beri shikimin  e fotografive në shkresat e lëndës , si dhe morri në 

shqyrtim mbrojtjen e të akuzuarit. 

       I dëmtuarit S.Q deklaron se qëndron pranë deklaratës se dhënë ne Stacionin Policor ku 

është ne ketë shqyrtim deklaron se me date 20.12.2016 ne ora 13:30 ishim ne seancë te njëjtë 

me vëllain e tij I.Q për një kontest pronësore ku ne seancën e paradites ka marrë pjesë edhe 

vëllau i te pandehurit Sh..., ndërsa ne seancën e pasdites pasi janë dal prej Gjykatës para hyrjes 

së Gjykatës kishin qenë vëllezërit Sh... dhe Sh... dhe se kam kaluar për rreth tyre dhe në 

ndërkohë Sh... më ka gjuajtur me mbetje te cigares dhe unë kam vazhduar te eci rreth katër ose 

pese metra, këta kane ardhur nga mbrapa i kam parë, ne anenë time te majtë ka qene Sh... dhe 

ne anën e djathë ka qenë Sh...i. Ndërkohë më kanë sulmuar të dytë me grushta në kokë ku unë 

gati e kam humbë vetëdijen. Pastaj ka ndërhyrë polici që kujdeset për rendin ne gjykatë dhe ka 

rastisë qe Prokurorja ta sheh rastin dhe e ka lajmëruar policinë. 

Nga leximi i akt ekspertizës mjeko ligjore  i dt. 04.01.2017 konstatohet se dëmtimet e 

përshkruara në raportin mjekësor të dëmtuarit janë si në vijim; ndrydhje dhe gërvishje 

të indeve të buta në regjionin e kokës, plagë shqyese ndrydhëse në regjionin e rrënjës 
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së  hundës dhe laprës së veshit të majtë, të shkaktuara nga veprim i mekanik i mjetit të 

fortë, mbrretës(jo të mbrehtë) që bëjnë pjesë në dëmtime të lehta trupore  me pasoja të 

përkohshme për shëndetin, dëmtime të cilat vrehen edhe nga fotografit në shkresat e 

lëndës. 

     I akuzuari në mbrojtjen e tij deklaron se atë dite kemi qenë me babain dhe vëlluan për ta 

shoqëruar babain për një seancë gjyqësore për lëndim trupor ndaj babit tim I... te shkaktuar nga 

tani i dëmtuari S.Q, ate dite unë kam qenë duke pirë kafe pranë objektit te Gjykatës dhe pranë 

objektit kam vërejtur një tollovi pranë Gjykatës, kam dalur me shiku se çka po ndodhë por deri 

sa e kam kryer pagesën turma veç ishte shpërnda.  

  Gjykata vlerësoi  me kujdes deklarimin e te dëmtuarit S.Q  dhe verën se e njëjta është reale, 

dhe se është e ngjashme me deklaratën e tij te dhënë ne Stacionin policor dhe provat tjera qe 

gjenden në lëndë, ekzaminimin mjeko-ligjor dhe fotot e bashkngjitura  dhe për këtë shkak 

gjykata i fali besimin. 

   Gjykata mori në shqyrtim mbrojtën e të akuzuarit i cili  mohon faktin se te dëmtuarin e kanë  

sulmuar dhe  thënat e tij  nuk i mori te besueshme pasi që edhe i ballafaquar  nga  Prokurori i 

shtetit me deklaratën dhënë në stacionin policor i njëjti e  ndryshon duke i munduar të i ikë 

përgjegjësisë prandaj deklarimit ti tij gjykata nuk i fali besimin. 

      Gjykata ka berë vlerësimin e provave të shqyrtuara një nga një dhe te gjitha së bashku dhe 

ka konstatuar gjendjen faktike si ne përshkimin e aktakuzës dhe se e gjithë kjo vërtetohet nga 

deklarata e dëshmitarit -  të dëmtuarit S.Q dhe nga provat tjera siç janë fotografitë etj,  njëherit 

kjo tërthorazi vërtetohet  pasi e gjithë ngjarja ka ndodhur në një vend publik siç është Gjykata 

ku edhe është raportuar rasti nga personi zyrtar që ka rastis të qëlloi aty siç është prokurori i 

shtetit. 

     Ndërsa, deklarimin e te akuzuarit gjykata nuk i fali besimin sepse nuk u mbështet në asnjë 

provë të vetme kurse provat e ofruara nga ana e prokurorisë ishin bindëse dhe se në asnjë 

moment nuk janë kundër argumentuar nga ana e të akuzuarit. 

 Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale në bashkëkryerje lëndim i lehtë trupor 

nga neni 188 par.3 nën par.3.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së,. 

    Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin, gjykata vlerësoj 

rrethanat në kuptim të nenit 72,73 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë lehtësuese se i akuzuari 

deri tani nuk ka qenë i dënuar me ndonjë aktgjykim të formës së prerë, ndërsa në rastin konkret 

rrethanë veçanërisht rënduese vlerësoj shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, si dhe 
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rrezikshmërinë konkrete të veprës penale, veçanërisht duke marrë parasysh moshën e shtyrë të  

dëmtuarit  si dhe afërsinë familjare te tij nip – axhë dhe konsideroi  se veprimet e të akuzuarit 

ishin të motivit tejet të ulët. 

  Gjykata është e bindur se edhe me një dënim të tillë, ,do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i 

dënimeve i paraparë në nenin 38 të KPRK-së, përkatësisht dënimi i shqiptuar është plotësisht i 

justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, rrezikshmërinë e saj dhe të autorit të saj, 

që do të shërbej në parandalimin e kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen 

(preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi që ti përmbaj personat e tjerë nga kryerja e 

veprës penale (preventivagjenerale). 

 

      Konform neneve 450 dhe 453 të KPPK-ës, obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve 

dhe të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 20:00 euro si dhe ne fondin e viktimave te 

dhunës shumen prej 30:00 euro te gjitha këto pas plotfuqishmërisë se këtij atkgjykimi prej 15 

ditësh pasi qe aktgjykimi të merr formën e prerë nën kërcënimit të përmbarimit me dhunë.  

Udhëzohet i dëmtuari që  kërkesën e vet pasurore juridike ta realizoj në kontest civil. 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve  326  dhe 365 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

Departamenti i përgjithshëm- Divizioni Penal  

P.nr. 277/17 Me datë 14.01.2020 

 

Bashkëpunëtore profesionale,                                   Gj y q t a r i, 

Albina Varoshi Haxhimusa                                                                             Shabi Idrizi 

 

        KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mundet të ushtrohet ankesë në afat 

prej 15 ditësh nga dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes 

kësaj Gjykate. 

 


