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Numri i lëndës: 2019:076695 

Datë: 08.05.2020 

Numri i dokumentit:     00917832 

 P.nr.537/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL Sipas gjyqtarit Shabi Idrizi, me procesmbajtësen Albina Varoshi-

Haxhimusa, në çështjen penalo-juridike të akuzuarit M.B nga fshati ...-Ferizaj  i akuzuar për 

shkak të veprës penale, lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me par 1 nënapr 1.4  të 

KPRK-së, sipas  aktakuzës  së Prokurorisë Themelore  në Ferizaj PP/II.nr.309-9/19  të datës 

13.05.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit  gjyqësor të dt. 14.02.2020, në prani të përfaqësuesit të 

Prokurorisë Themelore-Ferizaj Paulin Pashku, të dëmtuarit L.B dhe përfqsuesit të tij ligjor 

H.B.1 si dhe të akuzuarit M.B, me dt. 18.02.2020 mori dhe shpalli publikisht shpalli , ndërsa 

me dt. 02.03.2020 përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I akuzuari M.B nga fshati ... -Ferizaj i lindur me ... në të njenjtin vend, nga i ati Sh... dhe e 

ëma L... e vajzërisë A..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën fillore, 

bujk,  i gjendjes së varfër ekonomike-, i martuar ,, i pa dënuar më parë, numri personal ..., 

mbrohet në liri. 

 

 

Ë sh t ë  f a j t o r 

 

Për shkak se, 

 

Me dt. 16.janar 2019 rreth orës 16.30, në fshatin ..., komuna e Ferizajt i shkakton lëndime 

trupore të dëmtuarit –të miturit L.B, në atë mënyrë që fillimisht i thotë’ shumë po ma 
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zen rrugën”, i dëmtuari ec ndërsa i pandehuri e sulmon fizikisht mbrapa në krahun e 

djathtë duke e goditur me mjet të fortë-ski, mjet i përshtatshëm për shkaktimin e 

lëndimit të rëndë trupor, me që rast i ka shkaktuar dëmtime të lehta trupore me 

dëmtim të përkohshëm të shëndetit  të përshkruara si në akt ekspertimin mjeko-ligjor 

të dt. 28.02.2019 

  

Me ketë veprim ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni  nga neni 188 par.3 

lidhur me par 2  të KPRK-së. 

 

Andaj duke u bazuar në dispozitat e lartcekura ndëshkimore dhe nenin 3, 38,43,46,71.72, të 

KPK-së dhe nenit 365 dhe 453 dhe 463  të KPPK-së e  

 

Gj Y K  O N 

 

Ashtu që të akuzuarit M.B i cakton dënim me burg në kohëzgjatje prej 180 ditëve të cilin ia 

zëvendëson në dënim me gjobë në lartësi prej 800.00 euro e cila do paguhet në këste 

mujore në afat prej 6 muajve e në rast mos pagese e njëjta do i zëvendësohet  në dënim 

me burg duke i llogaritur çdo 20.00 euro gjobë një ditë burg e gjitha kjo pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Udhëzohet i dëmtuari L.B që kërkesën e vet pasuro-juridike ta realizoj në kontest civil. 

 

I pandehuri obligohet që  në emër të shpenzimeve të procedurës të paguaj paushallin gjyqësor 

prej 40,00 euro ne fondin e kompensimit të viktimave të dhunës shumën  30.00 euro. 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore nga Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm, me Aktakuzën PP/II.nr. 

309-9/19 të datës 13.05.2019 të akuzuarin M.B  nga fshati ... -Ferizaj e ka akuzuar për shkak të 

veprës penale, lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 2 lidhur em apr 1 nenapr  1.4 të KPRK-

së. 
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Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze, caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar me 

datë: 19.12.2019, në këtë shqyrtim, pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit ,  i 

akuzuari pasi u njoftua për të drejtat procedurale në kuptim të nenit 246 të KPPK-së, deklaron 

se  nuk e pranoi fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës . 

 

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

dëshmitarit-dëmtuarit  L.B, dëshmitarin H.B.2, lexoi akt ekspertizën mjeko-ligjore  të dt. 

28.02.2019 , , bëri shikimin në shkresat e lëndës si dhe morri në shqyrtim mbrojtjen e të 

akuzuarit. 

 

I dëshmitari-i dëmtuari L.B deklaron ; se ditën kritike me dt. 16 janar 2019 derisa ishte 
duke qëndruar para dyerve të oborrit të shtëpisë së tij me shokun e tij H... dhe vëllaun 
e tij të mitur E... përskaj tyre kishte kaluar i akuzuari dhe i cili pasi  kishte marrë 
fëmijën e tij që ishte në skijim në kthim e sipër kur i ishte ofruar me skinë që kishte në 
dorë e kishte goditur në krahun e djathë derisa ku ishte duke folur në telefon dhe se i 
akuzuari paraprakisht  ju kishte thënë pse po ma zini rrugën. Në vijim deklaron se 
gjatësia e skisë ishte 1 metër dhe se pas këtij rasti kishin lajmëruar policinë dhe se e 
dinë se me të akuzuarin janë në kontest pronësor dhe janë fqinjë.   
 

 Dëshmitari H.B.2 deklaron se ditën kritike kishte qëlluar së bashku me shokun e tij L... 
dhe vëllaun e tij të vogël para dyerve të oborrit dhe se pranë tyre në atë kohë kishte 
kaluar i akuzuari M... i cili në duar nuk ka pasur asgjë dhe se i njëjti kur ishte kthyer 
mbrapa pasi kishte marrë fëmijën e tij kur ishte ofruar pranë tyre me skinë që kishte 
në dorë ka goditur L... në krah derisa ky ishte duke folur në telefon dhe s paraprakisht 
iu kishte thënë pse ma keni zanë rrugën dhe se tjetër kënd nuk e ka goditur.     
 

Nga leximi i akt ekspertizës mjeko-ligjore të dt. 28.02.2019 me referencë nr. Fe: 7/19 

konstatohet se dëmtimet e përshkruara në raportin mjekësor paraqesin ;ndrydhje(mbretje) të 

indeve të buta të regjionit të krahut të dorës së djathtë , me besueshmëri të shkaktuara, nga  

veprimi mekanik i mjetit të fortë, mbretës (jo i mbrehtë i topitur) dhe të cilat bëjnë pjesë në 

dëmtime  të lehta trupore me pasoja të përkohshme në shëndet .  

  

I akuzuari në mbrojtjen e tij deklaron ; se ditën kur ka dal te poshtë për të marrë fëmijën e 
tij i cili ishte në skijim  me ski plastike me gjatësi prej 40 cm ata kanë qenë 6 e jo katër 
persona , ka pasur edhe njerëz tjetër në rrugë dhe pasi ka marrë djalin e tij  kur është 
ofruar në vend të ngjarjes ka rrëshqitur dhe si pasojë ka hedhur skit që i kishte në dorë 
por nuk dinë se ka goditur kënd dhe kishte shkuar në shtëpi ku pas tri orëve kishte 
ardhur policia dhe e kanë marrë në intervistim dhe në vijim deklaron se me të njëjtit 
kishte konflikt edhe më herët për toka. 
 

Prokurori i Shtetit Paulin Pashku në fjalën e vet përfundimtare deklaron se ; se me provat e 

administruara  në ketë shqyrtim gjyqësor dhe atë duke u bazuar në dëshminë e 
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dëshmitarit-dëmtuarit L.B dhe H.B.2 si dhe akt ekspertimi -mjeko ligjor i dt. 28.02.2019 

është vërtetuar përgjegjësia penale e të akuzuarit në drejtim të veprës penale si në 

dispozitivin e aktakuzës dhe i propozon gjykatës që të njëjtin ta dënoj sipas ligjit duke 

marrë parasysh rrethanat renduese dhe lehtësuese në ketë rast konkret. 

 

Përfaqësuesi ligjor i të dëmtuarit H.B.1 në fjalën përfundimtare deklaron se i  bashka ngjitet 

ndjekjes penale dhe ushtron kërkesë   pasuro-juridike në vlerë të pacaktuar.   

 

I pandehuri në fjalën përfundimtare deklaron se i le gjykatës që të vendos këtë çështje dhe pret 

që të lirohet nga akuza.  

 

Gjykata shqyrtoi dhe vlerësoi  me kujdes deklarimin e dëshmitarit-dëmtuarit L.B dhe vëren se 

e njëjta ka një vazhdimësi logjike është identike me deklaratat e dhëna në polici dhe prokurori, 

plotësohet dhe vërtetohet nga dëshmia e dëshmitarit H... edhe nga akt ekspertiza 

mjekoligjore e po ashtu plotësohet edhe nga vet deklarimi i të pandehurit i cili nuk e mohon 

faktin se kishte lëshuar skit nga dora por nuk dinë se ka goditur ndokënd dhe se 

deklarimit të tillë i fali besimin. 

  

Gjykata shqyrtoi dhe vlerësoi  me kujdes deklarimin e dëshmitarit H.B.2 dhe vëren se e njëjta 

ka një vazhdimësi logjike është identike me deklaratën të dëmtuarit është e sinqertë 

vërtetohet edhe nga akt ekspertiza mjekoligjore dhe se deklarimit të tillë i fali besimin. 

  

 

Gjykata vlerësoi provën materiale dhe atë akt ekspertizën mjekoligjore të dt. 28.02.2019 dhe 

vëren se ajo nuk është kontestuese për palët dhe është e lëshuar nga institucioni përkatës 

kompetent dhe e konsideron të besueshme. 

 

Gjykata morri në shqyrtim mbrojtjen e të akuzuarit i cila nuk mohon faktin se kishte lëshuar 
skit por mohon faktin se të dëmtuarin e ka goditur porse deklarimit të tillë gjykata nuk i fali 

besimin ngase atë nuk e argumentoi me asnjë provë të vetme dhe se nuk arriti ta ven në dyshim 

dëshminë e dëshmitarit-dëmtuarit . 

 

Gjykata ka bere vlerësimin e provave te shqyrtuara nje nga nje dhe te gjitha së bashku dhe ka 

konstatuar këtë gjendje faktike; Me dt. 16.janar 2019 rreth orës 16.30, në fshatin ..., komuna 

e Ferizajt i shkakton lëndime trupore të dëmtuarit –të miturit L.B, në atë mënyrë që 

fillimisht i thotë’ shumë po ma zen rrugën”, i dëmtuari ec ndërsa i pandehuri e 

sulmon fizikisht mbrapa në krahun e djathtë duke e goditur me mjet të fortë-ski, mjet i 

përshtatshëm për shkaktimin e lëndimit të rëndë trupor, me që rast i ka shkaktuar 

dëmtime të lehta trupore me dëmtim të përkohshëm të shëndetit  të përshkruara si në 
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akt ekspertimin mjeko-ligjor të dt. 28.02.2019, kjo vërtetohet nga deklarata e dëshmitarit-

dëmtuarit L.B dhe dëshmisë së dëshmitarit H.B.2, dhe akt ekspertiza mjekoligjore e dt. 

28.02.2019  porse njiherit kjo tërthorazi vërtetohet edhe nga deklarata e vet 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 lëndim i lehtë trupor  nga neni 188 par 3 

lidhur me par 1   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 e dënuar me ndonjë aktgjykim të formës së prerë, gjendjen e tij shëndetësore, ndërsa  

në rastin konkret rrethanë rënduese vlerësoj shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit si dhe 

rrezikshmërinë konkrete të veprës penale, vlerën e cenuar duke marrë parasysh veçanërisht 

moshën e të dëmtuarit që ishte i mitur. 

 

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 ( preventive gjenerale). 

 

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

të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 30.00 €,  dhe në fondin e kompensimit të 

viktimave të dhunës shumën prej 30.00 €, ne afatin prej 15 ditësh pasi aktgjykimi të marr 

formën e prerë, ndërsa duke u bazuar në dispozitën e nenit 463 të KPPRK-së, ka 

udhëzuar palën e dëmtuar që kërkesën pasuro 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. 
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GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:076695, 18.02.2020 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Shabi Idrizi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 


