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Numri i lëndës: 2019:105604 

Datë: 20.05.2020 

Numri i dokumentit:     00925241 

 

      P.nr.544/19 

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  akuzuarve  N... dhe S.S për shkak të veprës penale 

të kryer në bashkëkryerje  lëndim i lehtë trupor nga neni , 188 par 1 ne par 1.4  lidhur me nenin 

31 të KPRK  dhe N.S.1 për veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë  nga neni 333 par 1  

të KPRK sipas  aktakuzës  së Prokurorisë Themelore  në Ferizaj PP/II.nr.1444-10/18 të dt. 

15.05.2019 , pas mbajtjes së shqyrtimit  gjyqësor të hapur me dt. 03.03..2020, në prani të 

përfaqësuesit të Prokurorisë Themelore-Ferizaj Paulin Pashku, të dëmtuarit  B.H dhe të 

akuzuarve N... dhe S.S me dt. 06.03.2020 mori dhe shpalli publikisht, ndërsa me dt. 03.04.2020 

përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Të pandehurit: 

 

1.N.S.1  me vendbanim në fshatin ..., komuna e Ferizajt i lindur me ...,në fshatin Slivovë nga i 

ati S... dhe e ëma R... e gjinisë H... shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer 

shkollën e mesme, punëtor në hekurishte, i martuar, prind i 5 fëmijëve i gjendjes së mesme 

ekonomike, me numër personal ..., i pa dënuar më parë mbrohet ne liri. 

  

2. S.S  me vendbanim në fshatin ..., komuna e Ferizajt i lindur me ...,në fshatin ... nga i ati S... 

dhe e ëma R... e gjinisë H... shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e 

mesme, punëtor në hekurishte, i martuar, prind i 1 fëmije i gjendjes së mesme ekonomike, me 

numër personal ..., i pa dënuar më parë mbrohet ne liri. 
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                                                               JANË FAJTOR 

I. 

 

Të pandehurit N... dhe S.S 

 

Për shkak se, 

 

Me dt. 24 korrik 2018, rreth orës 19.30 , në fshatin ...-Ferizaj i kanë shkaktuar lëndime trupore 

të dëmtuarit B.H , në atë mënyrë që pas një fjalosje verbale që kishin për rreth ndaljes së 

veturës të dëmtuarit e sulmojnë fizikisht duke e goditur me grushte në kokë, në trup, në fytyrë 

dhe këmbë, me që rast i kanë shkaktuar dëmtime të lehta trupore , me dëmtim të përkohshëm të 

shëndetit  të përshkruara si në akt ekspertimin mjeko-ligjor të dt. 06.05.2019 

  

Me ketë veprim në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni  nga 

neni 188 par.1 ne par 1.4 lidhur me nenin 31   të KPRK-së 

 

II. N.S.1 

 

Për shkak se,  

 

Me dt., kohën  dhe vendin e njëjtë, me qëllim të asgjësimit dhe dëmtimit të pasurisë me dashje 

i ka shkaktuar dëm të dëmtuarit B.H, në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje që kishin e 

godet me shqelma veturën “Opel Vectra” me targa ...., duke i thyer parafangon dhe dëmtuar 

derën e majtë. 

 

Me të cilin veprim kreu veprën penale Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par 1 i 

KPRK-së 

 

Prandaj gjykata  në kuptim të nenit 76 par 1 të KPRK-së, të akuzuarve; 
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IU C A K T O N 

 

Për veprën penale të përshkruar në diapozitivin një të aktgjykimit të akuzuarve N... dhe S.S 

secilit veç e veç dënimet me gjobë me nga 200.00 euro. 

 

Për veprën penale të përshkruar në dispozitivin II të aktgjykimit të akuzuarit N.S.1 i shqipton 

vërejtje gjyqësore  

 

Andaj duke u bazuar në dispozitën e lartcekur ndëshkimore  dhe nenin 2, 38,43, 71,72,76 par 2 

të KPRK-së dhe nenit dhe 365 , 453 dhe 463 të KPPK-së i,   

 

   

                                                          GJ Y K O N 

 

 

1.Të pandehurit   N.S.1   i cakton  dënim gjobë në lartësi prej 200.00 € e cila do paguhet në 2 

këste mujore, e ne rast mos pagese e njëjta do i zëvendësohet në dënim me burg ashtu qe do  i 

llogaritet për çdo 20 € gjobë 1 dite burg e gjitha pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi si dhe 

i shqipton vërejtje gjyqësore duke i  bërë me dije se veprimi i tij është vepër penale dhe se në 

rast recidivizmi gjykata do i shqiptoj dënim me të rëndë. 

 

2.Të pandehurit  S.S  i cakton  dënim me gjobë në lartësi prej 200.00 € e cila do paguhet në 2 

këste mujore,  e ne rast mos pagese e njëjta do i kthehet në dënim me burg ashtu qe do  i 

llogaritet për çdo 20 € gjobë 1 dite burg gjitha pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi  

 

Udhëzohet i dëmtuari që kërkesën pasuro juridike ta realizoj në kontest civil 

 

Të pandehurit obligohen që secili veç e veç të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej nga 

30,00 € dhe për fondin e kompensimit të viktimave të dhunës secili nga 30.00 €,  

  

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore nga Ferizaj, me Aktakuzën e saj PP/II.nr1444-10/18 të dt. 15.05.2019 

të akuzuarit  N.S.1 dhe S.S nga fshati ...-Ferizaj i ka akuzuar për shkak të veprës penale të 

kryer në bashkëkryerje lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par 1 nen par 1.4 lidhur me nenin 31 

të KPRK,  si dhe N.S.1 për veprën penale Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par 1 

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

datë: 24.12.2019, në këtë shqyrtim, pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit ,  të 

akuzuarit pasi u njoftuan për të drejtat e tyre procedurale në kuptim të nenit 246 të KPPK-së, 

deklaruann se  nuk e pranojnë fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës . 

 

Ngase të akuzuarit nuk e kanë pranuar fajësinë, në procedurën e provave gjykata bëri dëgjimin 

e dëshmitarit-dëmtuarit  B.H, dëshmitarët N.S.2 dhe F.B, lexoi akt ekspertizën mjeko-ligjore  

të dt. 06.05.2019 , bëri shikimin në shkresat e lëndës si dhe morri në shqyrtim mbrojtjen e të 

akuzuarëve. 

 

I dëshmitari-i dëmtuari B.H deklaroj ; se ditën kritike me dt. 24 korrik 2019 se derisa ishte 

duke punuar si taksist në relacionin Ferizaj –Shtime në fshatin ... i akuzuari S... kishte dal dhe i 

kishte bllokuar rrugën për me dal kamioni dhe se ky nuk ishte ndalur por kishte vazhduar dhe 

pasi kishte kaluar kishte ndal automjetin e tij dhe i është drejtuar se a jeni normal pse i kanë dal 

në rrugë dhe pasi që e ka sharë N... ai ka hyr në kerr dhe në ato momente e kanë sulmuar të dy 

të akuzuarit duke e goditur në ulësen e automjetit dhe se po ashtu i kanë dëmtuar edhe 

automjetin por nuk e dinë me çka dhe atë parafangon dhe derën e majtë të automjetit . 

 

 Dëshmitari N.S.2 deklaron ;se ditën kritike ai ishte në hekurishten e të akuzuarve dhe sipas 

marrëveshjes ai duhej të dilte në rrugë me kamion kur nuk kishte automjete dhe kur kishte 

dhënë shenjë N... ai kishte dal dhe në ato momente kishte ardhur vetura Opel e cila ka bllokuar 

rrugën. Ai ka dëgjuar shumë mirë duke e sharë të dëmtuarin dhe pastaj i N... ka shkuar te 

vetura e të dëmtarit dhe janë rrok mes veti, nder kohë jemi munduar me i nda dhe në ato 

momente i dëmtuari ka ngreh derën e veturës dhe i ka mëshuar N... në dorë dhe N... është 

kundërpërgjigjur. Në vend ngjarje është ofruar edhe S... porse nuk e ka parë se a e ka goditur të 

dëmtuarin dhesë nuk dinë se a është dëmtuar vetura apo jo. 

 

Dëshmitari F.B deklaron ;se ditën kritike ai ishte në hekurishten e të akuzuarve me shti mal dhe 

ai ka futur kamionin e  tij në parking dhe se dëshmitari i mëhershëm N... ka provuar të dal me 

kamionin e tij në asfalt dhe në ato momente ashtë ndal i dëmtuari me automjetin e tij i cili 

fillimisht ka sharë të gjithë me arsyetim se nuk i frenon kerri mirë dhe në ato momente te tanë 

kanë shkuar nga ai  dhe se ka hyr në mes  me i nda dhe nuk dinë se dikush ka goditur mes veti . 

 

Nga leximi i akt ekspertizës mjeko-ligjore të dt. 06.05.2019 me referencë nr. Fe: 10/19 

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

indeve të buta të regjionit mollëzës së faqes së djathtë të fytyrës, të kafazit të kraharorit, të nën 

gjurit të këmbës së majtë, dërrmishje dhe gërvishtje lëkurore të regjionit të kraharorit , , me 

besueshmëri të shkaktuara, nga  veprimi mekanik i mjetit të fortë, mprehtës (jo i mbrehtë i 

topitur) dhe të cilat një nga një dhe së bashku bëjnë pjesë në dëmtime  të lehta trupore me 

pasoja të përkohshme në shëndet . 

  

Nga shikimi i fotografive në shkresat e lëndës vërehen dëmtime të parafangos  dhe dëmtime të 

derës së majtë të automjetit 

  

I akuzuari N.S.1  në mbrojtjen e tij deklaron ; se i vjen keq për atë çka ka ndodhur sa i përkët 

rrahjes mes nesh por deklaroj se nuk i kam dëmtuar veturën ngase e njëjta ka qenë e vjetër dhe 
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ka mund të jetë dëmtuar edhe tjetër kund dhesë i gjithë rasti ka ndodhur pas ofendimit që më ka 

bërë i dëmtuari.  

 

I akuzuari S.S  në mbrojtjen e tij deklaron ; se i vjen keq për atë çka ka ndodhur dhe se ai nuk 

ka qenë pjesëmarrës në rrahje 

 

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 ekspertizën mjekoligjore  

vërtetohet  se i dëmtuari ka pësuar lëndime trupore në regjionin  në pjesën e fytyrës, kraharorit 

dhe gjurit, që vërtetohet nga edhe nga vet deklarimi i të akuzuarit N... i cili pranon se e ka 

goditur të dëmtuarin, ndërsa vepra penale tjetër vërtetohet nga fotografit në shkresat e lëndës   . 

I propozon gjykatës që  të njëjtëve tu i shqiptoj sanksion penal të paraparë me ligj dhe njëherë 

të marr parasysh faktin se i gjithë ngjarja ka ndodhur aty për aty , të akuzuarit kanë shprehur 

keqardhje për rastin e ndodhur por edhe kontributin e të dëmtuarit në këtë rast.  

 

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

kërkesë   pasuro-juridike në vlerë të pacaktuar.   

 

I pandehuri N.S.1  në fjalën përfundimtare deklaron se i le gjykatës që të vendos këtë çështje 

dhe pret që të lirohet nga akuza.  

I pandehuri S.S  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 B.H 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 N.S.2 edhe nga akt ekspertiza mjekoligjore 

e po ashtu plotësohet edhe nga vet deklarimi i të pandehurit i cili nuk e mohon faktin se kishte 

goditur të dëmtuarin dhe se deklarimit të tillë i fali besimin. 

  

Gjykata shqyrtoi dhe vlerësoi  me kujdes deklarimin e dëshmitarit N.S.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. 06.05.2019 dhe 

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

kompetent dhe e konsideron të besueshme si dhe fotografitë në shkresat e lëndës. 

 

Gjykata morri në shqyrtim mbrojtjen e të akuzuarit N.S.1 i cila nuk mohon faktin se kishte 

goditur të dëmtuarin porse mohon faktin se kishte dëmtuar veturën e tij porse deklarimit të tillë 
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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 morri në shqyrtim mbrojtjen e të akuzuarit S.S i cila mohon faktin se kishte goditur të 

dëmtuarin  edhe pse ishte vet  në vend ngjarje 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 dhe dëshmitarit tjetër që dëshmoi prezencën e tij . 

 

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

konstatuar këtë gjendje faktike; Me dt. 24 korrik 2018, rreth orës 19.30 , në fshatin Slivovë-

Ferizaj i kanë shkaktuar lëndime trupore të dëmtuarit B.H , në atë mënyrë që pas një fjalosje 

verbale që kishin për rreth ndaljes së veturës të dëmtuarit e sulmon fizikisht duke e goditur me 

grushte në kokë, në trup, në fytyrë dhe këmbë, me që rast i kanë shkaktuar dëmtime të lehta 

trupore , me dëmtim të përkohshëm të shëndetit  të përshkruara si në akt ekspertimin mjeko-

ligjor të dt. 06.05.2019 dhe 

Me dt., kohën  dhe vendin e njëjtë, me qëllim të asgjësimit dhe dëmtimit të pasurisë me dashje 

i ka shkaktuar dëm të dëmtuarit B.H, në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje që kishin e 

godet me shqelma veturën “Opel Vectra” me targa ..., duke i thyer parafangon dhe dëmtuar 

derën e majtë. 

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

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

trupor  nga neni 188 par 1 nen par 1.4 lidhur me nenin 31   të KPRK si dhe në veprimet e të 

akuzuarit N.S.1 elementet  e veprës penale Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par 

1 i KPRK . 

  

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat në kuptim të 

nenit 71 dhe 72 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë lehtësuese faktin se të akuzuarit,  hera e parë që 

bien ndesh me ligjin,, shprehjen e keqardhjës së sinqertë për rastin e ndodhur por si rrethanë 

posaqerishtë lehtsuese morri edhe vet kontributin e të demtuarit në ketë rast ndërsa sa i përket 

rrethanave rënduese gjykata vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarëve si dhe 

rrezikshmëri konkrete të veprës penale. Andaj duke marrë parasysh tërësinë e këtyre rrethanave, të  

akuzuarëve i shqiptoi dënimet  si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindjen se në rastin konkret 

do të arrihet qëllimi i dënimit ne kuptim të preventives speciale dhe asaj gjenerale, ku  dënimet  e 

tilla janë adekuat dhe në proporcion të drejtë në raport me peshën e veprës penale, rrethanave të 

kryerjes së veprës penale, shkallen e përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të akuzuarve. 
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Konform neneve 450 dhe 453 të KPPK-ës, obligohet të  akuzuari tqë në emër të shpenzimeve 

dhe të paushallit gjyqësorë të paguajnë shumën prej  nga 30.00 € secili veç e veç ,  dhe në 

fondin e kompensimit të viktimave të dhunës shumën prej nga  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. 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:105604, 06.03.2020 

  

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. 

 

 

 

 

 


