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Numri i lëndës: 2020:057489 

Datë: 11.01.2021 

Numri i dokumentit:     01435709 

 

P.nr.361/20 

                                                     NË EMËR TË POPULLIT   

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshëm, si gjykatë e 

shkallës së parë penale, me gjyqtaren e vetme gjykuese Mimoza Shabani, me asistimin e 

praktikantes  Kaltrina Namani në cilësinë e procesmbajtësit, në çështjen penale kundër të 

pandehurit H. L. me vendbanim në Ferizaj rruga “........”, për shkak të veprës penale lëndim i 

lehtë trupor nga neni 185 par.2 të KPRK-ës dhe veprës penale sulmi nga neni184 par.1 të 

KPRK-ës, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj -  Departamenti i Përgjithshëm 

e evidentuar me numër: PP.II.nr.422-10/20 e datës 02 Qershor 2020, pas mbajtjes së shqyrtimit 

gjyqësor dhe publik, në praninë e përfaqësuesit të akuzës - prokurorit të shtetit Zana Sadiku 

Sertolli, të dëmtuarve J. J. dhe J. J. si dhe të pandehurit me datë 17 Dhjetor 2020 mori dhe 

publikisht komunikoi, ndërsa me datë 11 Janar 2020, përpiloi me shkrim këtë: 

AKTGJYKIM 

 

 I pandehuri:  

H. L., i lindur me datë ......., nga i ati H. e ëma M. e gjinisë Rr., me vendbanim në Ferizaj rruga 

“.......”. Ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së mesme ekonomike, punëtor fizik, i pamartuar, 

vërtetimi i identitetit është bërë në bazë të numrit personal ........  

 

ËSHTË  FAJTOR 

Sepse: 

I.Me datë 25.02.2020, rreth orës 19:20 në Ferizaj rruga “........”, me dashje dhe me një mjet të 

fortë i shkakton lëndime të lehta trupore të dëmtuarit J.J., në atë mënyrë që pas disa 

mosmarrëveshjeve me të dëmtuarin, i pandehuri fillimisht e godet me grushta dhe pastaj me një 

shkop druri e godet  në pjesën e kokës, deri sa disa persona të tjerë kanë ndërhyrë për ti ndarë 
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dhe të njëjtit i shkakton lëndime të lehta trupore të përshkruara si në ekspertizën mjeko-ligjore 

të datës 27.05.2020. 

 

- me të cilin veprim ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor neni 185 par.2 të 

KPRK-ës. 

 

II. Me datë 25.02.2020 rreth orës 19:20, në Frizaj në rrugën “............”, me dashje përdorë 

forcën ndaj të dëmtuarës J. J., në atë mënyrë që fillimisht ka pasur mosmarrëveshje me të 

dëmtuarin J. J., pastaj i pandehuri me grushta e godet në pjesën e qafës dhe afër syrit të majtë të 

dëmtuarën J. J. 

 

- me të cilin veprim ka kryer veprën penale sulmi nga neni 184 par.1 të KPRK-ës. 

 

Andaj, Gjykata në bazë dispozitës së lartë shënuar si dhe neneve 2, 4, 7, 8, 17, 38, 39, 40, 43, 

46, 47, 48, 49, 69, 70 dhe 71 të KPRK-ës, si dhe në bazë të neneve 365, 370, 453,463, të KPP-

ës, të pandehurin H. L. i, 

 

GJYKON 

 

Për veprën penale të përshkruar në pikën I të dispozitivit, dënim me burg në kohëzgjatje 

prej 1 /një/ viti, i cili dënim urdhërohet të mos  ekzekutohet nëse i pandehuri nuk kryen 

vepër tjetër penale brenda periudhës kohore prej dy /2/ viteve pasi aktgjykimi të merr 

formën e prerë, ( koha e verifikimit). 

 

Për veprën penale të përshkruar në pikën II të dispozitivit, dënim me gjobë në shumën 

prej 400 € /katërqind euro/, të cilin dënim i pandehuri është i obliguar ta paguaje brenda 

afatit prej 30 /tridhjetë/ ditëve, pasi aktgjykimi të merr formën e prerë. 

 

Nëse dënimi me gjobë nuk mund te ekzekutohet në pajtim me nenin 43 par.3 të KPRK-së, 

i njëjti do zëvendësohet me dënim me burgim ashtu që një /1/ ditë burg do të jetë 

ekuivalente me njëzetë /20/ euro gjobë që nuk janë paguar ( Neni 46 par.3 dhe par.5 të 

KPRK-së). 

 



 Numri i lëndës: 2020:057489 
 Datë: 11.01.2021 
 Numri i dokumentit: 01435709 
 

3 (12)  

   
2
0
2
0
:0
6
6
6
4
2

 

Të dëmtuarit J. J. dhe J. J. nga fshati V. Komuna Ferizaj, kanë hequr dorë nga kërkesa 

pasurore-juridike. 

 

Obligohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 20 € /njëzetë /€uro, si dhe në emër të shpenzimeve të procedurës 

(ekspertizën mjeko-ligjore) të paguaj shumën prej 20 € /njëzetë euro/ ndërsa në bazë të 

nenit 39 par. 3 pika 3.1 të ligjit Nr. 05/L-036, për kompensimin e viktimave të krimit, të 

paguaj shumën prej 30 €uro /tridhjetë/, të gjitha brenda afatit prej 30 ditëve, pasiqë 

aktgjykimi të merr formën e prerë, ose do të bëhet përmbarimi i detyruar sipas detyrës 

zyrtare. 

 

A r s y e t i m i 

  

Historiku procedurës dhe aktakuza 

Gjykata Themelore në Ferizaj – Departamenti i Përgjithshëm Penal, me gjyqtaren e vetme 

gjykuese në çështjen penale kundër të pandehurit H. L. për shkak të veprës penale lëndim i 

lehtë trupor nga neni 185 par.2 të KPRK-ës dhe veprës penale sulmi nga neni184 par.1 të 

KPRK-ës, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj -  Departamenti i Përgjithshëm 

e evidentuar me numër: PP.II.nr.422-10/20 e datës 02 Qershor 2020, duke vepruar në këtë 

çështje penale në bazë të nenit 242 par.5 të KPP-ës, ka mbajtur shqyrtimin fillestar me datë 06 

Korrik 2020, në prezencën e prokurorit të shtetit, të dëmtuarve dhe të pandehurit. 

 

Gjyqtarja e vetme gjykuese pasi ka udhëzuar të pandehurin në bazë të nenit 246 par.1 të KPP-

ës dhe pasi prokurori i shtetit ka lexuar aktin akuzues dhe pasi gjyqtarja u bind se i njëjti e ka 

kuptuar aktakuzës, në bazë të nenit 246 par. 4 si dhe pas njoftimit sipas dispozitave të neneve 

325 dhe 323 të KPPK-ës, të njëjtit i ofroj mundësinë të pranojë fajësinë ose të deklarohet i 

pafajshëm, në të cilin i pandehuri është deklaruar i pafajshëm.  

Gjyqtarja e vetme gjykuese, duke vepruar sipas kësaj çështje penale caktoi dhe mbajti 

shqyrtimin gjyqësor me datë 16 Nëntor 2020, në të cilën i pandehuri është deklaruar i 

pafajshëm, si dhe vazhdimin e shqyrtimit gjyqësor me datë 14 Dhjetor 2020, në të cilën 

shqyrtim përfaqësuesi i akuzës – Prokurori i Shtetit Zana Sadiku Sertolli, me rastin e leximit të 

aktakuzës, paraqitjes së fjalës hyrëse e deri në fjalën përfundimtare ka mbetur në tërësi pranë 
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aktakuzës dhe kualifikimit juridik të veprave penale duke i propozuar gjykatës që të 

pandehurin  ta shpall fajtor dhe ti shqiptoj dënim sipas ligji. 

 

Provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor   

Pasi që i pandehuri H. L., nuk ka pranuar fajësinë për veprën penale që e ngarkon aktakuza. 

Gjyqtarja e vetme gjykuese 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. 

Gjendja e këtillë faktike u vërtetua përmes provave të prezantuara në shqyrtimin gjyqësor dhe 

atë:  

- Raporti i Oficerit me nr. rasti: 2020-CF-423 i datës 25.02.2020;  

- Raporti i Qendrës Emergjente në Ferizaj për të dëmtuarin J. J. me numër rendor 271 i 

datës 25 Shkurt 2020;   

- Deklarata e të dëmtuarit J. J. e dhënë në Stacion Policor në Ferizaj me datë 25 Shkurt 

2020 si dhe me datë 27 Shkurt 2020; 

- Deklarata e të dëmtuarës J. J. e dhënë në Stacion Policor me datë 25 Shkurt 2020 si 

dhe me datë 27 Shkurt 2020; 

 Ekspertiza mjeko-ligjor e datës 27 Maj 2020 në emër të të dëmtuarit J. J. 

 

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 25.02.20, rreth orës 19:20, në rrugën “ .........” në Ferizaj, i dëmtuari J. J. ka 

marrë lëndime trupore, në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje që kishte me të 

pandehurin, ku fillimisht e godet me grushta dhe pastaj me një shkop druri e godet në 

pjesës e kokës me ç„rast i dëmtuari pëson lëndime të lehta trupore, gjithashtu me datë të 
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njejtë i pandehuri përdor forcë ndaj të dëmtuarës duke e goditur në pjesën e qafës dhe 

syrit mirëpo e njëjta nuk pëson lëndime trupore. 

 

- Lëndimet trupore të cilat ka pësuar i dëmtuari i parë paraqesin: ndrydhje të indeve të 

buta, të shoqëruara me gërvishje sipërfaqësore të lëkurës së mollëzës e faqës së djathtë, 

qafë dhe mes gishtërinjëve II dhe III të dorës së djathtë, të përshkruara në ekspertizë 

mjeko-ligjore të datës 27 Maj 2020. 

Andaj në këtë çështje penale ka qenë kontestuese vërtetimi i fakteve se a i ka goditur i 

pandehuri tani të dëmtuarit  i cili nuk e ka pranuar fajësinë për veprat penale për të cilën e 

ngarkon aktakuza, pasi sipas tij ka qenë i dëmtuar në këtë rast dhe jo fajtor. 

Gjyqtarja e vetme gjykuese gjendjen faktike e vërtetoi duke u bazuar nga dëshmia e të 

dëmtuarit i dëgjuar në cilësinë e dëshmitarit J. J. në shqyrtim gjyqësor, i cili ka deklaruar se me 

të pandehurin para se të ndodh ky rast kanë qenë shokë dhe më herët nuk kanë pasur probleme 

edhe pas rastin janë takuar por më nuk kanë pasur probleme por arsyeja e mosmarrëveshjes në 

mes tyre ditën kritike ka qenë pasiqë i njëjti ishte në Embëltoren “......” duke konsumuar alkool 

se bashku me shokë afër tavolinës së tij ishte edhe i pandehuri dhe derisa ishin ulur nga 

tavolina e tij i kishte rënë në tokë një shishe e alkoolit dhe ishte thyer ku pas kësaj i pandehuri 

është quar nga tavolina e tij dhe kishte kërkuar nga i dëmtuari që të dalin jashtë dhe të mirren 

vesh për këtë çëshjte mirëpo i njëjti nuk ka pranuar dhe kur e ka parë këtë pronaraja e lokalit e 

dëmtuara e dytë ka kërkuar nga i pandehuri që të largohet nga lokali i saj dhe mos ti shqetësoj 

ata, mirëpo i njëjti nuk është larguar dhe e ka goditur në fytyrë dhe pasi ka parë këtë ngjarje i 

dëmtuari i parë është zgjuar nga tavolina dhe kanë filluar përledhjen mes tyre por janë ndarë 

nga klinetët e tjerë dhe i pandehuri ka dal nga lokali duke u kthyer pas 2-3minuta me një mjet 

të forte (bisht i fshesës nga druri), me të cilën e ka goditur të dëmtuarin në pjesën e qafës pas 

veshit të anës së majtë, duke shtuar se atë e ka goditur vetëm njehërë ndërsa të dëmtuarën herën 

e dytë kur është kthyer në lokal nuk e ka goditur asnjëherë. 

I njëjti ka shtuar se deri sa ishte në lokalin e të dëmtuarës së dytë e cila është vajza e agjës së tij 

dhe pronare e lokalit dhe kur ka ndodhur ky rast, në lokal kishte edhe persona të tjerë të cilët 

ishin klientë në lokalin e saj, si dhe ka njoftuar gjykatën që po të njejtën ditë është lajmëruar në 

Qendrën Emergjente në Ferizaj për të marr tretman mjekësor për lëndimin e pësuar. 
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Ndërsa nga dëshmia e të dëmtuarës J. J. në cilësinë e dëshmitares e dhënë në shqyrtim gjyqësor 

të datës 16 Nëntor 2020, e njëjta ka deklaruar se është pronare e Ëmbëltores ku ka ndodhur 

rasti dhe ka qenë prezentë ditën kritike mirëpo data e saktë kur ka ndodhur nuk i kujtohet, 

personin e pranishem në sallë të akuzuar për këtë vepër penale ka deklaruar se e njeh pasiqë i 

njëjti ishte klientë i saj për shumë vite dhe asnjëherë më herët nuk kanë pasur probleme. Ditën 

kritike e njëjta ka qenë e ulur në tavolinë me të dëmtuarin e parë i cili është djali i axhës së saj 

dhe deri sa ishin duke pirë alkool një shishe kishte rënë në tokë dhe ishte thyer dhe në ato 

momente kishte reaguar i pandehuri duke i ofenduar me fjalë të ndryshme, ku pastaj e 

dëmtuara si pronare e lokalit ka kërkuar nga ai që të largohet nga aty dhe mos të bëjë probleme 

dhe të mos shqetësoj mysafirët e tjerë, i njëjti ska pranuar dhe ka vazhduar ta ofendoj pastaj e 

ka ofenduar edhe ajo dhe pas kësaj i pandehuri e ka goditur në faqen e anës së majtë të 

dëmtuarën, pastaj ka reaguar J...... duke e larguar nga ajo të pandehurin dhe kështu ka filluar 

përleshja mes tyre, ku i pandehuri e ka goditur të dëmtuarin e parë, pastaj kanë dalur jashtë 

lokalit duke u përleshur dhe kanë arritur që ti ndajnë së bashku me një punëtore të saj. 

Gjithashtu ka shtuar se kur është kthyer herën e dytë i pandehuri në lokal me një shkop të drurit 

në dorë nuk i kujtohet se e ka goditur të dëmtuarin e dytë, pasiqë kishte edhe persona të tjerë ne 

lokal dhe atë mysafir dhe familjarë të tyre dhe nuk e ka parë se qfarë ka ndodhur më. 

E njofton gjykatën se më të pandehurin më herët nuk kanë pasur asnjëherë probleme dhe e 

kishin klientë në lokalin e tyre, as pas këtij rasti më nuk kanë pasur probleme vetëm se disa 

herë e ka parë para lokalit dhe i ka fyer me fjalë mirëpo nuk ka hyrë në lokal. 

Ndërsa nga ekspertiza mjeko ligjore e datës 27 Maj 2020, gjykata vërtetoi faktin se i dëmtuari i 

parë ka pësuar lëndime trupore me dëmtime të përkohshme për shëndetin dhe atë: ndrydhje të 

indeve të buta të shoqëruara me gërvishje sipërfaqësore në lëkurën e mollëzës së djathtë, qafë 

dhe në mes të gishtërinjëve të II dhe III të dorës së djathtë, të cilat dëmtime janë shkaktuar me 

veprimin mekanik të mjetit të fortë të tropitur, me teh e të cilat bëjnë pjesë në dëmtime të lehta 

trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin. 

Përmes provave materiale Raporti i Oficerit me nr. rasti: 2020-CF-423 i datës 25.02.2020, janë 

njoftuar për një rast në rrugën “........” në Ëmbëltore “......” për një përleshje në mes të të 

pandehurit H. L. dhe të dëmtuarve J. J. dhe J. J., ku nga ky rast lëndime ka pësuar i dëmtuari J. 

J. i cili është dërguar në Qendrën Emergjente në Ferizaj për tretman mjekësor, ndërsa e 

dëmtuara J. J. nuk ka kërkuar ndihmë mjekësore, andaj nga raporti me numër protokolli 1271 e 
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datës 25.02.2020, gjykata ka konstatuar se i dëmtuari J. J. ka marrë  tretman mjekësor për 

shkak të dëmtimeve të cilat i kishte pësuar. 

Gjithashtu edhe nga deklaratat e të dëmtuarve J. J. dhe J. J. të dhëna në procedurë paraprake 

me datë 27.02.2020 (ku të dëmtuarit kanë deklaruar që rreth orës 19:40 kanë qenë së bashku në 

Ëmbëltoren “......” e cila gjendet në rrugën “........” në Ferizaj dhe aty dhe aty ka qenë i 

pranishëm edhe i pandehuri H. L. i cili i është afruar të dëmtuarit J. J. pasi i njëjti pa qëllim 

kishte thyer një shishe të alkoolit dhe ka kërkuar nga i njëjti të dalin jashtë të bisedojnë por ka 

ndërhyrë e dëmtuara J. J. e cila ka kërkuar nga i pandehuri të dal jashtë lokalit por ai ska 

pranuar dhe ka goditur të njejtën ku pas kësaj ka nderhyrë i dëmtuari J. dhe ka filluar përleshja 

në mes tyre të cilat deklarata kanë përputhje të plotë në deklarimin e saj në shqyrtimin 

gjyqësor), andaj gjykata vlerëson se janë prova të besueshme dhe dëshmitë e tyre janë të sakta 

dhe objektive për më tepër tërësisht të besueshme dhe të cilat e plotësojnë njëra – tjetrën, e po 

ashtu në harmoni të plotë edhe me provat materiale, sidomos me ekspertizën mjeko – ligjore, 

ku përshkruhen lëndimet e pësuara të të dëmtuarit, e po ashtu edhe raporti mjekësor për 

lëndimet e pësuara. 

Mbrojtja e të pandehurit  

I pandehuri H. L. gjatë mbrojtjes së tij ka deklaruar se nuk e pranon fajësinë për veprën penale 

për të cilën është akuzuar duke theksuar se ditën kritike ka shkuar në lokalin e të dëmtuarës J. i 

cili ndodhet në Ferizaj por rruga nuk i kujtohet, se bashku me shokun e tij N. L. dhe djalin e 

axhës B. L., të cilin lokal e ka vizituar shpesh sepse ishte në shoqëri me dy të dëmtuarit, ditën 

kritike i njëjti e ka ftuar të dëmtuarin e parë të ulet në tavolinë me ta por nuk ka pranuar pasiqë 

punëtorja e atij lokali B. ishte e ulur me të në tavolinë dhe e njëjta ka qenë ish e dashura e të 

dëmtuarit J. mirëpo pas ndarjes me të ka filluar të shoqërohet me të pandehurin, gjatë kohës sa 

i njëjti ishte duke pritur që ajo punëtore të përfundoj punën dhe të dalin nga lokali, i dëmtuari e 

ka thyer një shishe të alkoolit te tavolina e tij ku ishte ulur përafërisht 2m larg të pandehurit, 

pasi ka ndodhur kjo i pandehuri i është ofruar dhe ka kërkuar nga ai që të dalin jashtë e të 

mirren vesh për këtë në mënyrë shoqërore por ai nuk ka pranuar e ndërkohë është ofruar e 

dëmuara J. e cila i ka thënë të pandehurit që lokali është i saj dhe ai nuk mund të kontrolloj 

punën aty duke e kapur për faqe e duke e fyer me fjalë të ndryshme, dhe prap ka kërkuar nga i 

njëjti të largohet nga lokali ku ka pranuar të largohet nga lokali mirëpo i dëmtuari J. ka filluar 

ta ofendoj me fjalë dhe është ngritur nga tavolina duke e goditur në pjesën e djathtë të fytyrës 

por nuk i kujtohet se me cilën dorë, pastaj i njëjti e pranon se se ka filluar ta godasë edhe ai, sa 
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herë e ka goditur dhe në cilën pjesë të trupit nuk i kujtohet, por kjo përleshje sipas tij ka zgjatur 

pak sepse janë ndarë nga personat që ishin në lokal. 

Gjithashtu shton se pasi ka dal nga lokali, ka takuar djalin e axhës së të dëmtuarit J. i cili e ka 

goditur në shpinë me një bishtë të hekurt të fshesës, pastaj jashtë lokalit kanë dalur edhe dy të 

dëmtuarit dhe J. ka filluar ta godasë edhe ai me një bisht të drurit të fshesës, por i pandehuri ka 

arritur që tia marr bishtin e fshesës të dëmtuarit dhe ka filluar që ti godas te dytë ku pas kësaj 

është larguar nga aty se bashku me shokun e tij N. L., i cili e ka marr në vendin e ngjarjes me 

veturën e të pandehurit të firmës “.........”. 

Gjatë mbrojtjes së tij i njëjti ka deklaruar se nga ky rast nuk ka marr lëndime trupore vetëm në 

gishtin e tij të madhë të dorës së majtë dhe nuk ka shkuar në kontroll për tretman mjekësor 

edhe pse sipas tij ka qenë i goditur me bisht të fshesës njëri nga materiali i metalit dhe tjetri nga 

materiali i drurit, si dhe nuk e ka lajmëruar rastin në polici sepse nuk ka dashur, duke shtuar se 

më nuk ka pasur problem me të dëmtuarit pas këtij rasti, edhe pse më herët kanë pasur shumë 

marrëdhënie të mira miqëosre mirëpo nga ky rast më nuk flasin. 

Vlerësimi i mbrojtjes të të pandehurit   

Gjykata çmoj dhe vlerësoj mbrojtjen e të pandehurit H. L. se nuk është përgjegjës për këtë 

vepër penale por ditën kritike vetëm është vetëmbrojte kur është sulmuar dhe ka marrë goditje 

nga i dëmtuari J., mirëpo një mbrojtje të tillë gjykata nuk e aprovoj nga fakti se i njëjti ka për 

qëllim që të i ik përgjegjësisë penale, pasiqë në rast se do të kishte marrë ato goditje siç ka 

deklaruar do të kërkonte ndihmë mjekësore dhe do ti dorëzonte gjykatës ndonjë raport 

mjekësor për këto lëndime si dhe nga dëshmia e të dëmtuarve u vërtetua pa mëdyshje dhe në 

mënyrë të sigurt se i pandehuri atë ditë kishte shkuar në lokalin e të dëmtuarës ku edhe kishte 

filluar përleshjen me të dëmtuarin e parë e pastaj edhe me të dëmtuarën e dyte ku e njëjta i 

kishte kërkuar që të dal nga lokali mirëpo nuk ka pranuar dhe ka vazhduar fjalosja mes tyre 

edhe ka goditur njëherë të dëmtuarën J. e cila nuk ka pësuar lëndime e nga ky rast pastaj e ka 

filluar përleshjen me të dëmtuarin J. i cili ka pësuar lëndime të lehta trupore. 

Po ashtu i pandehuri në mbrojtjen e dhënë në shqyrtimin gjyqësor e pranon faktin se e ka 

goditur të dëmtuarin J. dhe atë me një shkop (bisht të fshesës) të cilin sipas tij e ka marr nga 

dora e të dëmtuarit mirëpo e mohon se e ka filluar ai përleshje duke shtuar se nuk është fajtor 

për këtë pasiqë sipas tij ai vetëm është vetëmbrojtë nga goditjet që ka marrë nga i dëmtuari 

Jetmir dhe djali agjës së tij gjithashtu e mohon se e ka goditur edhe të dëmtuarën J.. 
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Pra, nga këto arsye mbrojtja e të pandehurit është në kundërshtim me provat e tjera që gjenden 

në lëndë si dhe ekspertizën mjeko ligjore të datës 27.05.2020, nga kjo ekspertizë janë të 

përcaktuara natyra e lëndime dhe shkalla e lëndimit dhe si e tillë ka përputhshmëri edhe me 

deklaratën e të dëmtuarit dhe provat e tjera që gjenden në shkresat e lëndës, si dhe faktin se se 

nuk kemi asnjë provë të vetme me atë të së cilës do të vërtetohej që i pandehuri ka pësuar 

lëndime ashtu siç ka deklaruar ai. Andaj nga të gjitha të lartëcekurat të vërtetuara gjatë 

shqyrtimeve gjyqësore, gjyqtarja e vetme gjykuese nuk i fali besimin mbrojtjes së të 

pandehurit.   

Vlerësimi ligjor i veprimeve të të pandehurit  

Por, gjykata vlerëson se në rastin objekt gjykimi, provohet përtej dyshimit të bazuar mirë se i 

pandehuri, ka kryer veprat penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 2 të KPRK-ës dhe 

veprës penale sulmi nga neni 184 par.1 të KPRK-ës.   

Nga interpretimi dispozitës te nenin 185 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 sjellë atij dëmtime te përkohshme te shëndetit. 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.  

Ndërsa sa i përketë interpretimit të dispozitës së nenit 184 arrihet në përfundim se: kjo vepër 

kryhët ne rastin kur një person me dashje përdor forcën ndaj një personi tjetër mirëpo nuk i 

shkakton lëndim trupor se nëse për shkak të përdorimit të forcës është shkaktuar lëndimi trupor 

i rëndë apo i lehtë atëherë kryesi do të përgjigjej për veprën penale te lëndimit të rëndë apo të 

lehtë, andaj edhe kjo vepër penale merr në mbrojte jetën dhe trupin e njeriut. 

 

 

Fjala përfundimtare e palëve.  
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Prokurori i shtetit fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet ne tersi pranë akuzës dhe 

provave qe mbështesin aktakuzën, te cilat prova e përbëjnë këtë çështje penale e që të njëjtat 

janë nxjerre ne procedurën hetimore dhe gjate seancave te gjykimit, ku te njëjtat vërtetojnë 

gjendjen faktike te përshkruar si ne dispozitivin e kësaj aktakuze, e qe kjo gjendje faktike se i 

pandehuri ka kryer veprën penale vërtetohet nga dëshmia e të dëmtuarve te dëgjuar në cilësinë 

e dëshmitarëve në këtë shqyrtim gjyqësor, të cilët kanë deklaruar se si ka ndodhur ngjarja dhe 

se si i pandehuri ka filluar fjalosjen me të dëmtuarin J. pastaj e ka goditur të dëmtuarën J. ku 

dhe ka filluar përleshjen me të dëmtuarin J. duke e goditur njëherë me grushta e pastaj edhe me 

mjet të fortë (shkop) nga i cili i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore të cilat deklarata gjejnë 

mbështetje në prova materiale si : ekspertiza mjeko-ligjore, raporti mjekësor e nga të gjitha 

këto mbështesin faktin e pa kontestueshëm ku i pandehuri ka kryer veprat penale për të cilat 

akuzohet. Ndërsa sa i përketë mbrojtës së të pandehurit ka shtuar se edhe pse i pandehuri nuk e 

pranon përgjegjësinë penale për veprën penale për të cilën akuzohet mirëpo nuk e mohon faktin 

se ka përdor forcë ndaj të dëmtuarit për shkak të një mosmarrëveshje që kishin lidhur me 

punëtoren e atij lokali, edhe pse më herët nuk kan pasur probleme dhe ishin në marrëdhënie 

shoqërore mes vete. Andaj i ka propozuar gjykatës qe këtyre provave tu a fal besimin dhe te 

njëjtin te shpallë fajtor për veprat penale për të cilën akuzohet, si dhe duke marrë parasysh 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të i shqiptoje një dënim te parapare me ligj i cili do te arrinte 

qëllimin e dënimit.  

Të dëmtuarit në fjalën përfundimtare kanë mbështetur fjalën e prokurorit të shtetit, sa i përketë 

ndjekjes penale kanë deklaruar që këtë e lënë në diskrecionin e gjykatës si dhe kanë hequr dorë 

nga kërkesa pasurore-juridike. 

I pandehuri  në  fjalën  përfundimtare ka  deklaruar se nuk e konsideron veten fajtor për kete 

vepër penale dhe jashtë asaj që ka deklaruar në mbrojtjen e tij tjetër nuk ka se qfarë të shtoj. 

 

Caktimi i dënimit për të pandehurin 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjyqtarja i vetme gjykuese, vlerësoi të gjitha 

rrethanat ne kuptim 69, 70, dhe 71  të KPRK-së,  që matja e dënimit të bëhet edhe në 

proporcion me peshën e veprës penale dhe me sjelljen dhe rrethanat e kryesit andaj në rastin 

konkret duke marrë për bazë si rrethanat lehtësuese dhe rënduese të cilat ndikojnë që dënimi të 

jetë më i butë apo më i rëndë, andaj në rastin konkret nuk gjeti rrethana veçanërisht lehtësuese 
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ndërsa si rrethanë lehtësuese vlerësoi pandehuri është i moshës së re, është i martuar, prind, 

nuk rezulton se është dënuar me aktgjykim të formës së prerë, e sa i përketë rrethanave 

veçanërisht rënduese gjyqtarja e vetme gjykuese vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të 

pandehurit se kryesi veprën e ka kryer me dashje si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës 

penale, ndërsa me rastin e vlerësimi të rrethanave rënduese gjykata vlerësoi intensitetin e 

rrezikimit apo i dëmtimit të së mirës së mbrojtur pasiqë bëhet fjalë për vepër penale kundër 

jetës dhe trupit, duke marrë për bazë faktin se raportet mes tyre janë të acaruara. 

 

Mbi bazën e këtyre rrethanave, gjyqtarja e vetme gjykuese është e bindur se dënimi i shqiptuar 

është në harmoni me peshën e veprës penale dhe përgjegjësinë  penale të pandehurit, rrethanat 

dhe mënyrën e kryerjes si dhe personalitetin e të pandehurit për veprën penale lëndim i lehtë 

trupor ka vlerësuar se edhe me sanksion penal alternativ do të arrihet qëllimi i dënimit me 

kusht i paraparë me nenin 47 i KPRK-së, i cili përcakton se ”qëllimi i dënimit me kusht është 

që të mos zbatohet dënimi për vepra te lehta penale, kur vlerësohet se tërheqja e vërejtjes me 

kërcënimin e dënimit është e nevojshme të ndalojë që kryerësi të mos kryejë vepër penale”, 

ndërsa për veprën penale sulm nga neni 184 par.1 të KPRK-ës, dënim me gjobë siç parashihet 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi, andaj ka vlerësuar se me dënimin e shqiptuar do të arrihet 

qëllimi i përgjithshëm i dënimit i paraparë në nenin 38 të KPRK-ës, përkatësisht dënimi i 

shqiptuar është plotësisht i justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, 

rrezikshmërinë veprës penale dhe kryrësit, që do të shërbej në parandalimin të pandehurit 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 (preventiva gjenerale). 

 

Kërkesa pasurore juridike si dhe shpenzimet procedurale 

 

Vendimi lidhur me kërkesën pasurore-juridike është marr në kuptim të nenit 461 par. 1 të KPP-

së, pasiqë palët e dëmtuara kanë hequr dorë nga realizimi i saj. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurës gjyqësore është marr në kuptim të dispozitës së nenit 453 par. 

1 të KPPRK-së, ndërsa për kompensimin e viktimave të krimit është marrë në bazë të nenit 39 par. 

3 pika 3.1 të ligjit Nr. 05/L-036, për kompensimin e viktimave të krimit. 

      Nga arsyet e sipër cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
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GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Penal 

 P.nr.361/20 i datës 11 Janar 2021 

 

 

Praktikante,                                                 Gjyqtarja,  

Kaltrina Namani                                                                                     Mimoza SHABANI 

 

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

pesëmbëdhjetë (15) ditëve, nga dita e parë e ardhshme pas pranimit të kopjes me shkrim të 

këtij aktgjykimi. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj, për Gjykatën e Apelit të 

Kosovës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


