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Numri i dokumentit:     01324366 

 

 

P.nr.682/18 

                                                     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 

bashkëpunëtorit profesional Driton Ahmeti në cilësinë e procesmbajtësit, në çështjen penale 

kundër të akuzuarve: M.V. dhe N.V. me vendbanim në fshatin .... Komuna Ferizaj, për shkak të 

veprës penale në bashkëkryerje lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me nenin 31 të 

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

e evidentuar me numër: PP.II.nr.326/1/18 e datës 14 Maj 2018, pas mbajtjes së shqyrtimit 

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

Sertolli, të dëmtuarit Sh.G. si dhe të akuzuarit M.V. me datë 21 Tetor 2020 mori dhe publikisht 

komunikoi, ndërsa me datë 20 Nëntor 2020, përpiloi me shkrim këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

 I akuzuari:  

M.V. i lindur me datë ...., nga i ati .... e ëma .... e gjinisë ...., me vendbanim në fshatin .... rruga 

“....” Komuna Ferizaj, me vendqëndrim në shtetin e Zvicrës, ka të kryer shkollën e mesme, i 

gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal .. 
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ËSHTË  FAJTOR 

Sepse: 

Me datë 27.12.2017, rreth orës 15:40, në rrugën “.... ” në Ferizaj, pas një mosmarrëveshje të 

atëçastshme mes të pandehurve dhe të dëmtuarit Sh.G., për shkak se i pandehuri M.V. kishte 

parkuar veturën e tij, në rrugë para shtëpisë së të dëmtuarit, i dëmtuari kishte kërkuar nga i 

pandehuri që t‟ia lirojë rrugën, të njëjtit fillimisht iu kishin drejtuar të dëmtuarit me fjalë “pse e 

ke shpuar gomën e veturës”, e më pas me dashje që ti shkaktojnë lëndime trupore, e sulmojnë 

fizikisht me thikë dhe shufër metalike, duke e goditur në kokë dhe shpinë, mjetë i përshtatshëm 

për shkaktimin e lëndimeve trupore, me ç‟rast të dëmtuarit i janë shkaktuar lëndime të lehta 

trupore me dëmtime të përkohshme për shëndetin të përshkruara në ekspertizën mjeko-ligjore e 

datës 08.04.2018. 

 

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

neni 188 par.2 të KPRK-ës. 

 

Andaj, Gjykata në bazë dispozitës së lartë shënuar si dhe neneve 2, 4, 7, 8, 17, 38, 39, 46, 47, 

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

akuzuarin M.V. e, 

G J Y K O N 

Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse 

i akuzuari brenda periudhës verifikuese prej 2 (dy) viteve, pasi aktgjykimi të merr 

formën e prerë nuk kryen vepër tjetër penale, në të kundërtën gjykata do të revokoj 

dënimin me kusht. 

 

I dëmtuari Sh.G. me vendbanim në Ferizaj rruga “....”, për realizimin e kërkesës 

pasurore - juridike udhëzohen ne kontest civil. 

 

Obligohet i akuzuari 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, pasi aktgjykimi të merr formën 

e prerë, ose do të bëhet përmbarimi i detyruar sipas detyrës zyrtare. 
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A r s y e t i m i 

Historiku i procedurës   

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

evidentuar me numër: PP/II.nr.326/1/18 e datës 14 Maj 2018, kundër të akuzuarve M.V. dhe 

N.V., për shkak të veprës penale në bashkëkryerje lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 të 

KPRK-ës.   

Më datë 04 Gusht 2020, gjyqtarja e vetme e gjykuese ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor fillestar, 

ku i akuzuari M.V. është sjellë në bazë të Letërrreshtimit me numër P.nr.682/18 të datës 12 

Qershor 2020, në të cilin shqyrtim i njëjti është deklaruar i pafajshëm për veprën penale për të 

cilën akuzohet, ndërsa sa i përketë rë akuzuarit N.V., gjyqtarja sipas detyrës zyrtare si dhe me 

pëlqimin e palëve në procedurë në bazë të nenit 36 par.1 dhe 2 të KPP-ës, veçoi procedurën 

penale ndaj tij pasi në bazë të memorandumin zyrtar të PK-Ferizaj me nr. reference 04/1-05F-

403/19 i datës 24 Prill 20191, vërtetohet se i njëjti gjendet jashtë vendit. 

 Andaj, duke vepruar sipas kësaj çështje penale pasi i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë dhe 

brenda afatit të caktuar nuk ka paraqitur kërkesë për hudhje të aktakuzës dhe kundërshtim të 

provave, gjyqtarja e vetme gjykuese caktoi dhe mbajti shqyrtimin gjyqësor me datë 07 Tetor 

2020, në të cilën i akuzuari është deklaruar i pafajshëm, si dhe vazhdimin e shqyrtimit gjyqësor 

me datë 19 dhe 21 Tetor 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 aktakuzës dhe kualifikimit juridik të veprës 

penale duke i propozuar gjykatës që të akuzuarin  ta shpall fajtor dhe ti shqiptoj dënim sipas 

ligji. 

Provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor   

Pasi që i akuzuari 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:  
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- Raporti i Oficerit me nr. rasti: 2017-CF-2784 i datës 27 Dhjetor 2019;  

- Deklarata e të dëmtuarit Sh.G. dhënë në Stacionin Policor në Ferizaj me     datë 27 

Dhjetor 2017 si dhe në Prokurorinë Themelore në Ferizaj me datë 17 Prill 2018; 

- Deklarata e dëshmitarit Xh.B. dhënë me datë 17 Prill 2018; 

- Raporti mjekësor nga Qendra Emergjente në Ferizaj për të dëmtuarin me numër 

rendor 862 i datës 27 Dhjetor 2017, të përcjellura me raporte mjekësore specialistike; 

- Raporti mjekësor nga QMF – Ferizaj – Klinika e Ortopedisë për të akuzuarin M.V. i 

datës 28 Dhjetor 2017; 

- Raport specialistik ortopedik i datës 28 Dhjetor 2017 për të akuzuarin M.V.; 

- Dosja nga njësia e forenzikës me numër rasti 2017-AR-119 i datës 27 Dhjetor 2017; 

- Akt ekspertimi mjeko-ligjor i datës 08 Prill 2018, punuar nga Dr.Flamur Blakaj për të 

dëmtuarin; 

- Fotoalbumi nga Njësia Teknikes Kriminalistike i datës 27 Dhjetor 2017; 

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 27.12.2017 në ora 15:40, në rrugën “.... ” në Ferizaj, i dëmtuari Sh.G. ka 

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

pandehurit, fillimisht kanë pasur fjalosje verbale, ku pas kësaj të akuzuarit e sulmojnë 

fizikisht me thikë dhe shufër metalike, duke e goditur në kokë dhe shpinë, me ç„rast i 

dëmtuari pëson lëndime të lehta trupore me dëmtime të përkohshme për shëndetin. 

- Lëndimet trupore të cilat ka pësuar i dëmtuari paraqesin: plagë shpuese dhe prerëse në 

regjionin e kokës, gjakmbledhje nënlekurore në kokë, skuqje në regjionin e shpinës, të 

shkaktuara nga veprimet mekanik i mjetit të mprehtë dhe të fortë, që si të tilla bëjnë 

pjesë në dëmtime të lehta trupore, të përshkruara në ekspertizë mjeko-ligjore të datës 08 

Prill 2018. 
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Andaj në këtë çështje penale ka qenë kontestuese vërtetimi i fakteve se lëndimet trupore që ka 

pësuar i dëmtuari a i janë shkaktuar në bashkëkryerje nga të akuzuarit ku i akuzuari i parë nuk 

e ka pranuar fajësinë për veprën 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 përmbajtja e 

dëshmisë së të dëmtuarit Sh.G. e dhënë në shqyrtimin gjyqësor të datës 07 Tetor 2020 në 

cilësinë e dëshmitarit, ka deklaruar se i kujtohet data kur ka ndodhur rasti, i cili ishte duke 

shkuar tek shtëpia e tij në këmbë për të marrë veturën në oborrin e tij, ku gjatë rrugës ka takuar 

Xh.B. dhe ka vazhduar rrugën me të, kur është ofruar rreth 150 m afër shtëpisë së tij ka parë që 

dy vetura ishin të parkuara dy vetura paralel, pasi ka vërejtur këtë ka shkuar tek oborri i tij ku 

ka parë se njëra nga veturat ishte e markës BMW ngjyrë e zezë me targa të regjistrimit ... 

ndërsa vetura tjetër e markës Golf II ngjyrë e kuqe, te cilët kishin hyrë brenda oborrit sepse 

dyert ishin të hapura, duke shtuar se aty gjendeshin edhe dy persona nga të cilët ka kërkuar të 

largohen nga aty, të njëjtit nuk janë larguar, dhe i akuzuari i parë (të cilin e identifikoj në sallë) 

i është drejtuar me fjalë “se ti ke shpërthyer gomat e veturës të markës Golf II”, pastaj kësaj 

kanë filluar ta fyejnë me fjalë të ndryshme banale, ku se pari që ka filluar përlshjen sipas tij ka 

qene i akuzuari i dytë i cili e ka shtyer dhe ofenduar me fjalë pastaj ka hyp në veturën e tij 

BMW dhe e ka larguar në oborrin e tij duke e parkuar në rrugën “....”, përafërsisht 15 m larg 

oborrit të tij, pas kësaj ka vërejtur se i akuzuari i dytë nga bagazhi i veturës së tij ka nxjerrë një 

thikë, sipas tij përafërsisht 20 cm, dhe me të është nisur në drejtim të të dëmtuarit ku i njëjti 

është rrezuar në tokë dhe i akuzuari i dytë ka filluar ta godasë me thikë në kokë, sipas tij 7 herë 

dhe një herë në shpinë, ndërsa i akuzuari i parë ka filluar ta godasë me një shufër metalike por 

saktë nuk i kujtohet ku sepse në të njejtën kohë e godiste edhe i akuzuari i dytë por e din që 

goditjet me këto mjete i ka marrë nga dy të akuzuarit.   

Gjithashtu ka deklaruar se pas gjithë goditjeve që ka marrë, të njëjtit janë larguar nga aty duke 

ikur me veturën e markës BMW, ndërsa ai ka mbetur i shtrirë në tokë nga lëndimet që ka 

marrë, duke marrë me vete edhe mjetet me të cilat e kanë goditur, ndërsa vetura Golf II ka 

mbetur në oborrin e tij, të cilën pas rastit e ka marrë policia. 

I dëmtuari ka shtuar se gjithë ngjarjen që ka ndodhur e ka parë Xh.B. i cili veturën e kishte në 

fillim të oborrit të tij të parkuar dhe pasi të akuzuarit ishin larguar nga vendi i ngjarjes, i njëjti i 

kishte ndihmuar të dëmtuarit duke e dërguar në Qendrën Emergjente në Ferizaj për ofrimin e 

ndihmës mjekësore për lëndimet që ishte pësuar, ka shtuar se nuk e din kush ka njoftuar 

policinë për rastin por i kujtohet se të njëjtit ishin të pranishëm në Emergjencë, ku aty ka 



 Numri i lëndës: 2018:016797 
 Datë: 20.11.2020 
 Numri i dokumentit: 01324366 
 

6 (15)  

   
2
0
1
8
:0
1
6
7
9
8

 

qëndruar rreth 2-3 orë pasi ka marrë terapinë mjekësore dhe i është nënshtruar ndërhyrjes 

kirurgjike për qepjen e plagës, dhe nga këto plagë ka deklaruar se ende ka dhimbje të kokës, ka 

marramendje, probleme me pagjumësi e shumë të tjera. 

Gjithashtu ka njoftuar gjykatës se më herët nuk i ka njohur të akuzuarit por vetëm ditën kritike 

dhe më pas këtij rasti nuk kanë pasur probleme, nuk i ka takuar asnjëherë dhe të njëjtit nuk janë 

interesuar për gjendjen e tij dhe nuk kanë shprehur keqardhje për këtë rast. 

Ndërsa në pyetjet e tërthorta të të akuzuarit i njëjti ka deklaruar se nuk e ka njohur më herët atë, 

asnjëherë nuk ka parkuar veturën në oborrin e tij, nuk e ka parë duke e goditur se goditjet i ka 

marr në shpinë mirëpo e ka parë me shufër metalike në dorë mbrapa tij. 

I është bashkangjitur ndjekjes penale ndërsa sa i përket kërkesës pasurore juridike ka deklaruar 

se do e parashtroj në procedurë civile pasi të njëjtën nuk ka mundur ta precizoj gjatë shqyrtimit 

gjyqësor. 

Ndërsa nga dëshmia e dëshmitarit Xh.B. e dhënë në shqyrtim gjyqësor të datës 19 Tetor 2020, i 

njëjti ka deklaruar se të dëmtuarin nuk e ka njohur më herët , por e ka njohur ditën kur ka 

ndodhur rasti ku data kur ka ndodhur nuk i kujtohet por e din se ishte në qytetin e Ferizajt për 

shkak të vizitës mjekësore që kishte tek dentisti, ku para se të shkoj në kontroll veturën e tij të 

markës Renault ngjyrë e kaltërt dhe verdhë, e kishte parkuar në një rrugicë emrin e të cilës nuk 

e di, por ka menduar që ishte parking i veturave sepse aty ishte edhe një veture Golf II ngjyrë e 

kuqe në të cilën nuk ishte askush sepse vetura ishte e parkuar, pasi ishte kthyer nga kontrolla 

mjekësore kishte vërejtur se tek vetura Golf II e parkuar ishin dy persona duke rregulluar 

gomën e veturës, të cilët nuk i ka njohur dhe as tash nuk i njeh dhe nuk i kujtohet se ka parë 

ndonjë veturë tjetër të parkuar aty, gjatë rrugës duke shkuar tek vetura është takuar me të 

dëmtuarin i cili e kishte pyetur se pse ka parkuar veturën në oborrin e tij, i njëjti i kërkoj falje 

dhe iu arsyetua se kishte shkuar tek mjeku për kontroll për shkak të dhimbjet dhe e kishte 

parkuar veturën aty duke menduar se nuk do e pengoj askënd, pastaj i dëmtuari ka pyetur edhe 

dy personat që ishin aty se pse kanë parkuar veturën në oborrin e tij, ata persona i janë 

përgjigjur se ky nuk është oborr për atë arsye edhe janë parkuar, pastaj i dëmtuari është acaruar 

dhe ka kapur njërin prej tyre për krahu duke i thënë që të largohet nga aty, të njëjtit jana larguar 

ndërsa veturën Golf II ngjyrë të kuqe e lan në vendin e ngjarjes, si dhe dëshmitari ka hyrë në 

veturën e tij dhe deri përgatitej që të largohej prap i kishte parë ata dy persona te cilët në një 

veturë e cila nuk ndodhej në vendin e ngjarjes por jashtë rrugës, kanë marr diqka nga bagazhi i 

saj se çfarë ishte nuk i kujtohet mirë por i dukej se ishte brisk, dhe prap janë ofruar te i 
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dëmtuari dhe kishin filluar të përleshen, nuk e din se kush e ka filluar përleshjen dhe nuk e din 

nëse i dëmtuari i ka goditur si dhe nuk e din se cili person e kishte briskun në dorë, por i 

kujtohet se ata dy persona dhe i dëmtuari ishin të shtrirë në tokë duke u përleshur e cila ka 

zgjatur shumë pak dhe atë rreth 10-15 sekonda. 

I njëjti shton se gjatë gjithë kësaj kohe ishte brenda në veturën e tij dhe këtë çfarë ka deklaruar 

është nga ajo çfarë ka parë nga brenda veturës së tij, nuk i njeh personat që kanë goditur të 

dëmtuarin sepse ngjarja ka ndodhur shumë shpejt dhe nuk i ka pare, mirëpo pas kësaj e ka parë 

të dëmtuarin i cili kishte pësuar lëndime në kokë dhe i njëjti kishte hyp në veturën e tij në 

gjendje jo të keqe shëndetësore dhe e kishte dërguar në Qendrën Emergjente. 

Në pyetjet e të dëmtuarit, dëshmitari deklaron se nuk i kujtohet sa vetura ka pasur në atë vend, 

pasi vetëm vetura Golf II ngjyrë e kuqe i kujtohet se ishte, duke shtuar se i ka parë të njëjtit që 

në bagazhin e një veture tjetër që gjendjes në rrugë duke marr diqka por se çfarë ishte nuk e din 

si dhe gjatë deklaratës së tij ka deklaruar se i dëmtuari gjatë gjithë ngjarjes që ka ndodhur nuk 

ka pasur asgjë në dorë. 

Ndërsa në pyetjet e të akuzuarit, dëshmitari ka deklaruar se vendi ku i kanë parkuar veturat nuk 

e din se çfarë është por nuk i është dukur si oborr privat i dikujt, pasiqë nuk kishte dyer të 

hymjes ai dhe ka njoftuar gjykatën se rastin në Polici është lajmëruar pasi ka dërguar të 

dëmtuarin në Emergjencë. 

Përmes provave materiale Raporti i Oficerit me nr. rasti: 2017 – CF – 2784 i datës 27.12.2017, 

nga kujdestaria, zyrtarët policor janë njoftuar për rastin e ndodhur në rrugën “....” ku pasi kanë 

shkuar në vendin e ngjarjes janë informuar se një person gjendet i lënduar në Qendrën 

Emergjente në Ferizaj i cili është therrur me thikë, ndërsa në vendin e ngjarjes kanë bërë 

mbledhjen dhe fotografimin e provave materiale ku gjendjej edhe vetura Golf II e cila është 

dyshuar se është pronë e M.V. i cili mund të jetë edhe kryrës i veprës penale, pastaj janë 

njoftuar se personi i lënduar është i dëmtuari Sh.G. i cili kishte marrë tretmanin mjekësor dhe 

ishte intervistuar për rastin, ndërsa sipas këtij raporti ditën kritike personat e dyshuar ende nuk 

ishin arrestuar. 

Ndërsa përmes Ekspertizës mjeko-ligjore e datës 08.04.2018, vërtetohet se i dëmtuari ka pësuar 

lëndime trupore të cilat paraqesin: plagë shpuese dhe prerëse në regjionin e kokës, 

gjakmbledhje nënlekurore në kokë, skuqje në regjionin e shpinës, të shkaktuara nga veprimet 

mekanik i mjetit të mprehtë dhe të fortë, që si të tilla bëjnë pjesë në dëmtime të lehta trupore, të 
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cilën e bëjnë edhe më të besueshme fotografitë e të dëmtuarit të cilat gjenden në shkresat e 

lëndës dhe në të cilat shihen lëndimet që ka pësuar i njëjti. 

Gjykata me kujdes të veçantë ka analizuar të gjitha këto prova që janë administruar gjatë këtij 

shqyrtimi gjyqësor dhe atë secilën veç e veç dhe të ndërlidhura me veti.  

Fillimisht gjyqtarja e vetme gjykuese ka analizuar dhe trajtuar me kujdes të veçantë dëshminë e 

të dëmtuarit Sh.G. dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor, të cilën e ka vlerësuar si të besueshme sa i 

përketë deklarimin të tij për rrjedhjen e ngjarjes se si nga një mosmarrëveshje e çastit para 

shtëpisë së tij është rrahur nga dy të pandehurit dhe atë me mjete të forta dhe si ka pësuar 

lëndime trupore për të cilat ka marr edhe tretman mjekësor e cila vërtetohet edhe në bazë të 

raportit mjekësor të lëshuar nga Qendra Emergjente në Ferizaj, ditën kur ka ndodhur rasti në të 

cilën përshkruhen lëndimet që ka pësuar i njëjti dhe atë më anë të mjetit të fortë dhe mjetit të 

mprehtë të cilësuara si plagë shpuese prerëse në regjionin e kokës, të përcjellura edhe me 

raporte të tjera mjekësore të cilin mjekim e ka vazhduar i dëmtuari pas trajtimit në QE në 

Ferizaj. 

Gjyqtarja e vetme gjykuese dëshminë e të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit e vlerëson si të 

besueshme, objektive dhe të saktë, e cila përmban hollësi në përshkrimin e ngjarjes e që 

domosdoshmërisht i japin kredibilitet kësaj dëshmie dhe tregojnë për vërtetësinë e saj, duke 

filluar nga momenti kur kërkon nga tani të pandehurit që të largohen nga oborri i tij, pastaj 

përleshjen e ndodhur mes tyre, lëndimet që ka pësuar nga ta e deri tek dërgimi i të njëjtit në 

Qendrën Emergjente në Ferizaj nga dëshmitari Xh.B. pastaj deklarimin e tij rreth trajtimit 

mjekësor për lëndimet që ka pësuar si dhe çfarë ka ndodhur pas rastit ku tani të akuzuarit sipas 

tij nuk janë interesuar për gjendjen e tij dhe nuk kanë shkuar ti kërkojnë falje për rastin e 

ndodhur tek shtëpia e tij, ndërsa sa i përketë mospërputhjes së dëshmisë së tij në shqyrtim 

gjyqësor me dëshmitë të dhëna në fazën hetimore gjyqtarja mori parasysh edhe kalimin e kohës 

që ka kaluar nga koha e kryerjes së veprës penale e cila ka mundur të ndikoj në memorien e të 

dëmtuarit dhe të mos mbaj mend të gjitha detajet e ngjarjes, ku i njëjti gjatë deklaratës së thënë 

në Prokurorinë Themelore në Ferizaj ka deklaruar se asnjëherë e ka goditur i akuzuari i dytë 

me thikë në kokë pastaj i akuzuari i parë me shufër metalike ku nga kjo goditje është rrezuar në 

tokë dhe është alivanosur, ndërsa në deklaratën e dhënë në Polici ka deklaruar se pasi ka parë të 

akuzuarin e dytë që nga bagazhi i veturës së tij ka marr një thikë ka tentuar të ikë pastaj është 

rrëzuar dhe i njëjti e ka goditur me thikë derisa ishte i shtrirë ne tokë, mirëpo gjyqtarja e vetme 

gjykuese e vlerësoi të besueshme deklaratën e dhënë në shqyrtim gjyqësor e cila është në 

përputhje me deklaratën e tij të parë e dhënë në Polici të cilën e kishte dhënë menjëherë pas 
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ngjarjes dhe kur memoria e tij për ngjarjen e ndodhur ishte me e freskët dhe reale për ngjarjen e 

ndodhur. 

Gjyqtarja e vetme gjykuese gjithashtu vlerësoi edhe dëshminë e dëshmitarit Xh.B. si të 

besueshme dhe të vërtetë, dëshmitari që në deklaratat fillestare kishte dhënë një shpjegim real 

dhe të logjikshëm në mënyrë kronologjike se si ka ndodhur ngjarja, madje asnjëherë nuk ishte 

munduar ta fsheh të vërtetën se si ka filluar zënka në mes tyre e që kjo dëshmi ngritë peshën e 

besueshmërisë e saj. Ngjarja shpjegohet në lidhshmëri të natyrshme, faktet janë ndërtuar sipas 

rendit logjik nga aspektit kohor i ndodhisë, janë koherente mes vete dhe paraqesin padyshim 

një tërësi të realitetit që vërtetë ka ndodhur, gjithashtu mori parasysh edhe kalimin e viteve nga 

koha kur ka ndodhur ngjarja e deri në kohën e mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor përveç 

aspekteve te parëndësishme të dëshmisë mund të themi se i kujtoheshin me saktësi faktet 

vendimtare dëshmitarit, kjo mund të shpjegohet me faktin se ndodhitë e tilla për personalitetin 

e dëshmitarit nuk ishin të zakonshme dhe kjo bënë që ngjarjet e tilla të mbahen në kujtesë më 

mirë se ngjarjet e zakonshme, andaj gjyqtarja vlerëson se janë prova të besueshme dhe 

dëshmitë e tij 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 

me fotografitë e të dëmtuarit që gjenden në shkresat e lëndës për lëndimet e pësuara, edhe pse 

nga dëshmia e tij nuk ka mundur të vërtetoj faktin se kush dhe në cilën pjesë të trupit e kishin 

goditur të dëmtuarin pasiqë nuk i ka njohur dhe nuk i njeh as sot ata dy persona. 

 

Mbrojtja e të akuzuarit  

I akuzuari M.V. 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 tek mjeku për kontroll për 

shkak të problemeve shëndetësore dhe veturën e kishte parkuar mbrapa ordinancës ku kishte 

shkuar për kontroll mirëpo emri i rrugës nuk i kujtohet, i cili vend i është dukur si parking edhe 

pse nuk kishte shenjë parkingu pasi aty ishte e parkuar edhe një veturë tjetër e cila nuk i 

kujtohet çfarë marke ishte, ndërsa vetura e tij ishte Golf II me targa të regjistrimit .... , dhe pas 

përafërsisht 1 orë e gjysme pasi kishte përfunduar kontrollën ishte kthyer tek vendi ku kishte 

parkuar veturën dhe kishte vërejtur se goma e parë e veturës nga ana e majtë ishte e shfryer 

edhe pse e njëjta më herët ishte në rregull, ka hyrë në veturë pasi ishte duke rënë shi dhe kishte 

ftuar dy shok të tij ti ndihmojnë Granitin dhe N.V. por i pari nuk i ishte përgjigjur ndërsa N.V. 

me veturën e tij të markës BMW pas përafërsisht 20-25 min. ka ardhur tek vendi ku ndodhej e 
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parkuar vetura Golf II, të cilën e kishte parkuar mbrapa asaj veturë rreth 2 m afër dhe kishin 

filluar të riparojnë gomën e veturës së të akuzuarit, mirëpo nuk kishin arritur ta përfundonin 

sepse në vendin e ngjarjes ishte paraqitur një person të cilin nuk e njihnin duke i pyetur se çfarë 

po bëni këtu, të njëjtit i kishin thënë se po rregullojnë gomën se ishte shfryer pastaj ai person u 

kishte thënë se nuk është shfryer por e ka dëmtuar ai dhe ka kërkuar nga N.V. që ta largoj 

veturën nga aty, pastaj N.V. ka larguar veturën nga aty dhe e ka parkuar në rrugë kryesore, dhe 

derisa ai e largoi veturën, i akuzuari ka deklaruar se qëndronte në këmbë afër veturës së tij dhe 

në atë moment është shtyer me duar nga ai person dhe ka filluar ta godasë por ka ndërhyrë 

N.V. që ti ndaj por s‟ka mundur dhe kështu ka filluar përleshja mes tyre që ishin tre persona 

dhe atë me shkelma dhe grushta, duke shtuar se i njëjti nuk i ka shkaktuar lëndime trupore por 

të njëjtat lëndime ka mundur të i marr i dëmtuari kur është rrëzuar në tokë e cila ishte e shtruar 

me gurë dhe zallë, gjatë kësaj kohe i njëjti ishte i shtrirë në tokë dhe nuk i kujtohet se qfarë ka 

pasur në dorë N.V.. 

Gjithashtu shton se pas kësaj kanë hypur në veturën e N.V.t e cila ishte e markës BMW dhe 

janë larguar nga vendi ngjarjes duke lënë veturën e tij të markës Golf II aty pasi nuk ka mundur 

ta vozit sepse ishte e dëmtuar, ndërsa i dëmtuari sipas tij ishte në gjendje shumë të mirë 

shëndetësore pasi vraponte pas tyre për ti arrtur, pastaj e ka parë të njëjtin që ishte kthyer tek 

vetura e tij dhe me një dru që e kishte marrë në toke ia kishte dëmtuar veturën duke ia thyer 

xhamat, duke shtuar se gjatë gjithë kësaj kohe sa ka ndodhur ngjarja vetura tjetër ishte e 

parkuar aty dhe ishte edhe një person që ndodhej aty por nuk i kujtohet a ka qenë brenda në 

veturë apo jashtë saj. 

Pas ballafaqimit të prokurorit të shtetit me deklaratën e dhënë në polici me datë 28.12.2017, ku 

në pyetjen e zyrtarit policor “ se me çfarë e keni goditur personin e panjohur sipas jush”, i njëjti 

është përgjigjur „unë i kam kërcyer në kokë”, i akuzuari nuk qëndron pranë kësaj deklarate 

edhe pse konfirmon nënshkrimin e tij duke u arsyetuar se ka pasur lëndime trupore dhe nuk e 

din çfarë ka deklaruar. 

Në pyetjet sqaruese të gjyqtares së vetme gjykuese, i akuzuari ka deklaruar se vendi ku e ka 

parkuar veturën nuk e ka ditur që është pronë private dhe nuk ka pasur për qellim ta dëmtoj atë 

pronë, mirëpo ka menduar që është parking publik dhe e ka parkuar veturën, të dëmtuarin nuk e 

ka njohur më herët dhe nuk kanë pasur asnjëherë me të probleme, edhe pas rastit nuk kanë 

pasur më mosmarrëveshje dhe ka shprehur gadishmëri të i përmirësoj raportet me të dhe për 

këtë ia ka dërguar një familjarë në vizitë për kërkim falje, gjithashtu ka deklaruar se pasi janë 
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larguar nga vendi ngjarjes me shokun e tij N.V. ai ka lajmëruar policinë për rastin pasi vetura i 

kishte mbetur në vendin e ngjarjes dhe për këtë rast ka deklaruar se nuk është fajtor duke 

kërkuar nga gjykata që ta liroj nga kjo vepër penale. 

Gjatë mbrojtjes së tij i njëjti ka pranuar se ditën kritike ka mundur ta ketë shtyer të dëmtuarin 

mirëpo nuk e ka goditur me asgjë si dhe nuk e ka parë që shoku i tij N.V. kishte ndonjë mjet në 

dorë. 

Vlerësimi i mbrojtjes të  akuzuarit   

Gjykata çmoj dhe vlerësoj mbrojtjen e të akuzuarit se ditën kritike kishte shkuar tek mjeku për 

problemet shëndetësore që kishte duke parkuar veturën në një vend që nuk e ka ditur që është 

pronë private por ka menduar që është parking, mirëpo mohon se i ka shkaktuar lëndime 

trupore të dëmtuarit, andaj një mbrojtje të tillë gjykata nuk e aprovoj nga fakti se nga dëshmia e 

të dëmtuarit u vërtetua pa mëdyshje dhe në mënyrë të sigurt se i akuzuari në ditën kritike në 

bashkëkryerje me shokun e tij të akuzuarin N.V. e kishin goditur të dëmtuarin me mjete të forta 

si thikë dhe shufër metalike me qellim të dëmtimit të integritetit trupor duke e rrëzuar në tokë 

dhe duke i shkaktuar plagë shpuese dhe prerëse në regjionin e kokës, gjakmbledhje nënlekurore 

në kokë, skuqje në regjionin e shpinës, të shkaktuara nga veprimet mekanik i mjetit të mprehtë 

dhe të fortë, e cila dëshmi u vërtetua edhe nga deklarata e dëshmitarit Xh.B. i cili ishte i 

pranishëm gjatë gjithë kohës sa kishte ndodhur ngjarja.  

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

ta ketë shtyer të dëmtuarin dhe ato lëndime ti ketë marrë nga gurët të cilët gjendeshin në tokë, 

mirëpo e kundërshton faktin ta ketë goditur dhe të ketë patur mjetë të fortë në dorë – shufër 

metalike ku kjo deklarate e tij nuk është në përputhje me deklaratën e dhënë në procedurë 

paraprake ku gjatë deklarimit të tij e kishte pranuar se e kishte se i kishte kërcyer të dëmtuarit 

në kokë, për të cilën pjesë të dëshmisë edhe u ballafaqua nga prokurori i shtetit në shqyrtim 

gjyqësor, ndërsa i dëmtuari në prezencën e të akuzuarit në seancën kryesore ka vërtetuar për 

faktet relevante dhe atë kohën, datën dhe vendin ku ka ndodhur rasti respektivisht nga kush 

është goditur, në cilat pjesë të trupit duke identifikuar personin i cili gjendjen në sallë se ishte 

po i njëjti person nga dita kritike. 

Pra, nga këto arsye mbrojtja e të akuzuarit është në kundërshtim me provat e tjera që gjenden 

në lëndë si dhe ekspertizën mjeko ligjore të datës 08.04.2018, nga kjo ekspertizë janë të 

përcaktuara natyra e lëndime dhe shkalla e lëndimit dhe si e tillë ka përputhshmëri edhe me 
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deklaratën e të dëmtuarit si dhe fotografitë e tij në të cilat vërehen lëndimet që ka pësuar i njëjti 

dhe të cilat ishin përshkruar edhe në raportin mjekësor të Qendrës Emergjente në Ferizaj, 

lëndimet e pësuara, mjetet me të cilat kanë mundur të shkaktohen, terapia e rekomanduar si dhe 

intervenimi kirurgjikal që kishte pasur ai. Andaj nga të gjitha të lartëcekurat të vërtetuara gjatë 

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

Vlerësimi ligjor i veprimeve të të akuzuarit  

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

akuzuari në bashkëkryerje me të akuzuarin e dytë, kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë 

trupor nga neni 188 par. lidhur me nenin 31 të KPRK-ës.   

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 dëmtuarës, duke i sjelle asaj 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 sipas paragrafit 2 të kësaj dispozite është paraparë forma e rëndë e kësaj vepre penale 

dhe konsiderohet se ekziston nëse vepra është kryer me armë, me ndonjë mjet të rrezikshëm, 

me ndonjë send (mjet) tjetër të përshtatshëm për shkaktimin e lëndimit të rëndë trupor ose 

dëmtim të rëndë të shëndetit. Si dhe faktin se kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me 

dashje. 

Fjala përfundimtare e palëve.  

Prokurori i shtetit fjalën përfundimtare e ka dorëzuar me shkrim në kopje të mjaftueshme për 

palët dhe gjykatën duke shtuar se mbetet ne tersi pranë akuzës dhe provave qe mbështesin 

aktakuzën, te cilat prova e përbëjnë këtë çështje penale e qe te 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 akuzuari ka kryer 

veprën penale vërtetohet nga dëshmia e të dëmtuarit e dëgjuar në cilësinë e dëshmitarit, e cila 

ka deklaruar se lëndimet trupore i ka marrë nga tani të akuzuarit në oborrin e tij pasi i njëjti 
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kishte kërkuar nga ta të largohen nga oborri i shtepisë së tij dhe ti largojnë veturat e parkuara 

pa leje aty mirëpo të njëjtit nuk kanë pranuar ku kjo deklaratë mbështetet dhe në dëshminë e 

dëshmtarit i dëgjuar në shqyrtim gjyqësor si dhe në prova materiale si: ekspertiza mjeko-

ligjore, raporti mjekësor si dhe fotografitë në të cilat vërehen lëndimet që ka pësuar i dëmtuari 

e nga të gjitha këto mbështesin faktin e pa kontestueshëm se i akuzuari i ka shkaktuar lëndime 

trupore tani të dëmtuarës. Andaj i ka propozuar gjykatës qe këtyre provave tu a fal besimin dhe 

te njëjtin te shpall fajtor për veprën penale për të cilën akuzohet, si dhe si rrethana rënduese të 

ketë parasysh shkallën e lartë të pjesëmarrjes, shkallën e lartë të dashjes si dhe shkallën e dëmit 

të shkaktuar me të cilin veprim të dëmtuarit i kanë shkaktuar lëndim trupor ku ende i vuan 

pasojat shëndetësore duke propozuar që të i shqiptoj një dënim te parapare me ligj i cili do te 

arrinte qëllimin e dënimit.  

I dëmtuari në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbështetë fjalën përfundimtare të 

prokurorit të shtetit duke shtuar se i akuzuari të shpallet fajtor dhe ti shqiptohet dënim meritor i 

paraparë me ligj, si dhe do të parashtroj kërkesë pasurore juridike për lëndimet që ka pësuar 

mirëpo të njëjtën kërkesë nuk ka mundur ta precizojnë. 

I akuzuari  në  fjalën  përfundimtare ka  deklaruar se nuk e konsideron veten fajtor për këtë 

vepër penale pasiqë nuk i ka shkaktuar lëndime trupore tani të dëmtuarit dhe nuk ka shkuar në 

vendin e ngjarjes të provokoj askënd por vetëm ka parkuar veturën tek ai vend duke menduar 

se është parking, ka shtuar se gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe provave të administruara nuk është 

vërtetuar se ka qenë iniciator i përleshjes dhe as nuk ka përdorur mjete të forta apo të 

rrezikshme për të lënduar të dëmtuarin, pasi ai është goditur i pari nga i dëmtuari dhe është 

rrezuar në tokë ku ka pësuar lëndime trupore për të cilat posedon edhe raport mjekësor si dhe 

ka pësuar edhe dëme materiale në veturën e tij, duke kërkuar nga gjykata të e liroj nga 

përgjegjësia penale për këtë vepër penale sepse nuk është fajtor për këtë por i dëmtuar nga ky 

rast si dhe kërkon kompensimin e dëmit për dëmet që i janë shkaktuar dhe i kërkon falje të 

dëmtuarit për parkingun e veturës në oborrin e tij por këtë nuk e ka bërë me qëllim por ka 

menduar që ai vend është parking publik. 

Caktimi i dënimit për të akuzuarin 

 

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 
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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 

ndërsa si rrethanë lehtësuese vlerësoi akuzuari është i moshës së re nuk rezulton se është 

dënuar me aktgjykim të formës së prerë, është hera parë që bie ndesh me ligjin e sa i përketë 

rrethanave veçanërisht rënduese gjyqtarja e vetme gjykuese vlerësoi shkallën e përgjegjësisë 

penale të akuzuarit 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, rrethanat personale të kryrësit dhe sjelljen e tij pas kryerjes së veprës penale, 

duke marrë për bazë faktin se raportet mes tyre janë të mira edhe pas rastit. 

 

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 akuzuarit, rrethanat 

dhe mënyrën e kryerjes si dhe personalitetin e të akuzuarit, gjyqtarja 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”, kështu që me dënimin e 

shqiptuar si në dispozitiv dhe pa ekzekutimin tij 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 akuzuarit 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). 

 

5. Kërkesa pasurore juridike si dhe shpenzimet procedurale 

 

Vendimi lidhur me kërkesën pasurore-juridike është marr në kuptim të nenit 463 par. 1 dhe 2 të 

KPP-së, pasiqë nga të dhënat e mbledhura gjatë zhvillimit të procedurës nuk paraqesin bazë të 

sigurt për gjykim të plotë e as të pjesërishëm. 
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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.  

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Penal 

 P.nr.682/18 e datës 20 Nëntor 2020 

 

 

Bashkëpunëtor profesional,                       Gjyqtarja,  

Driton Ahmeti                                                                                      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. 


