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P.nr. 440/18 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË P-Departamenti i përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm 

gjykues Shaqë Curri, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Fitore Bojku, në çështjen penale 

kundër  të pandehurve A S dhe R S, për shkak të  vepres penale te kryer  në bashkëkryerje të 

sulmit, nga neni 184 par.1, lidhur me nenin 31 të KPRK-së, ndersa i pandehuri  A S edhe për 

shkak te veprave penale, dëmtim apo asgjësim i pasurisë, nga neni 333 par.1, të KPRK-së dhe 

veprës penale të kanosjes, nga neni 185 par.1, të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në P-Departamenti i Përgjithshëm PP/II.nr.902/18, të dt. 06.07.2018, mbajti 

shqyrtimin gjyqësor me dt.19.11.2019, 14.01.2020, 12.02.2020 dhe 03.03.2020 në prezencë të 

Prokurorit të Shtetit  Muharrem Bajraktari, të pandehurve A S dhe R S,  të dëmtuarit M Z, Y Z 

dhe XH Z ndërsa me dt. 05.03.2020 mori dhe publikisht  shpalli,  dhe  me  dt.03.04.2020 

përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

Ndaj te pandehurve  

A S, i biri i A dhe nënës Gj, e gjinisë T, i lindur me dt. ..., në P, ku edhe jeton ne rr. “...”, 

nr. ..., identifikohet në bazë të lnj.nr. personal ..., ka të kryer shkollën e mesme, me 

profesion- punëtor, i gjendjes së dobët ekonomike, i pamartuar, me nr. tel. ...., shqiptar, 

shtetas i R. së Kosovës, mbrohet në liri. 

 

R S, i biri i A dhe nënës Gj, e gjinisë T, i lindur me dt. ..., në P, ku edhe jeton ne rr. “....”, 

nr. 13, identifikohet në bazë të lnj.nr. personal ...., ka të kryer shkollën e mesme, me 

profesion-vozitës, i gjendjes së dobët ekonomike, i martuar, me nr. tel. ..., shqiptar, 

shtetas i R. së Kosovës, mbrohet në liri. 

 

1.PJESA REFUZUESE 

 

Ndaj të pandehurit  A S   
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Konform nenit 363 par. 1 nen par. 1.1 te KPP-së, 

REFUZOHET AKTAKUZA 

Gjëja se  

I. Me dt.26.05.2018  tek shtëpia e tij në rr.  ... në  P , me dashje e ka dëmtuar pasurinë e 

paluajtshme pronë e të dëmtuarit M  Z , në atë  mënyrë që  për derisa ishte duke  u përkujdesur  

për gjelbërimin e rrugës, me korpen e eskavatorit dëmton rrethojën e oborrit të  dëmtuarit , e po 

ashtu  një sasi e dheut  bir në oborrin e të  njëjtit  

-Me çka kishte për të  kryer veprën  penale,  dëmtim apo asgjësim i pasurisë nga neni 333 par 1 

të  KPRK-së. 

Për shkak të heqjes dorë të prokurorit nga kjo pikë e aktakuzës në fjalën përfundimtare  

2.PJESA  DËNUESE 

 

Të pandehurit  A S dhe R S     

JANË FAJTOR 

Sepse,  

 II. Me dt.27.05.2018 rreth orës 11:45 në rr. ... në  P, me dashje dhe në bashkëveprim, përdorin 

forcën ndaj të dëmtuarve M Z dhe Y Z , në atë  mënyrë qe ditën kritike, përderisa i pandehuri 

A ishte  duke hapur disa gropa me eskavator në pronën e të dëmtuarit me të  dëgjuar zhurmën  i 

dëmtuari del në vendin  e ngjarjes  e pyet të  njëjtin “ Qka je tu bo ktu, pse po ma dëmton 

pronën” i pandehuri A zbret nga eskavatori duke e goditur të dëmtuarin  me grushta në pjesë  të 

ndryshme te trupit të  cilin e rrezon për tokë , e pastaj të dëmtuarin e godet edhe i pandehuri  R 

në ato momente  vjen edhe djali i të dëmtuarit  Y Z ku të  njëjtit e godasin edhe Y dhe e 

tërheqin zvarrë ku ia shqyejnë edhe bluzën. 

- me çka në bashkëkryerje kanë  kryer veprën  penale te sulmit nga neni 184 par 1 lidhur me 

nenin 31 të  KPRK-së. 

I pandehuri  A S  

ËSHTË FAJTORË 

Sepse  

III. Me dt.27.05.2018 rreth orës 11:50 në rr. ... në  P, me qellim të friksimit e kanosë 

serjozishtë me fjale se do ti shkaktoj ndonjë te keqe të  dëmtuares  XH Z, në atë  mënyrë ql pas 

ngjarjes që kishte ndonjë (ku i pandehuri A me të pandehurin R i kishin sulmuar të dëmtuarit 

M-Babain dhe Y Vllaun e XH) e njëjta thërret policinë e ku policet po i shoqëronin te 

pandehuri në stacion policorë i pandehuri A i drejtohet  me fjalë “Kur te dal  merrna vesh me ty 

a mbetesh gjall more Kurv” me qrast tek e dëmtuar shkakton frikë. 
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-me çka ka kryer veprën penale të  kanosjes nga neni 185 par 1 të  KPRK-së  

Andaj gjykata duke u bazuar në nenin 7, 41,42,43,45,47, 73, 74, 75, 80, 184 par 1 lidhur me 

nenin 31, nenin 185 par 1 të  KPRK-së dhe nenin 365 të KPP-së, të pandehurit i: 

 

GJ Y K O N 

1.Te pandehurin A S  

-Për veprën penale nga dispozitivi  i dytë i këtij  aktgjykimi  i shqipton DËNIM ME BURG në 

kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj 

-Për veprën penale nga dispozitivi  i tretë i këtij  aktgjykimi  i shqipton DËNIM ME BURG në 

kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj. 

Konform nenin 80 te pandehurit i shqiptohen  

 

DENIM UNIK ME BURG në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, në të  cilin dënim do ti 

llogaritet edhe koha e kaluar në  paraburgim prej dt. 27.05.2018 e deri me dt. 26.06.2018,  ky  

dënim konform nenit 47 të  KPRK-së, me pëlqimin e te pandehurit i është zëvendësuar me 

dënim ME GJOBË  në shumën prej 1500 (njëmijë e pesëqind) euro, e të cilin dënim do te 

paguaj pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi ne afatin kohor brenda 3(tre) muajve. 

Nëse i pandehuri nuk e paguan dënimin me gjobë të cekur si më lartë brenda afatit të caktuar, 

atëherë dënimi me gjobë do ti shndërrohet në dënim me burg  ku një, ditë burg do ti llogaritet 

20 euro. 

 

I pandehuri  obligohet që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 50 (pesëdhjetë) 

euro, në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

I pandehuri  obligohet që në emër  të kompensimit për viktimat e krimit, të  paguaj shumen prej 

30 (tridhjetë) euro në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

2.Te pandehurin R  S 

DENIM  ME BURG në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj, në të  cilin dënim do ti llogaritet edhe 

koha e kaluar në  arrest shtëpiak prej dt. 27.05.2018 e deri me dt. 26.06.2018,  ky  dënim 

konform nenit 47 të  KPRK-së, me pëlqimin e te pandehurit i është zëvendësuar me DENIM 

ME GJOBË në shumën prej 500 (pesëqind) euro, e të cilin dënim do te paguaj pas 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi ne afatin kohor brenda 3(tre) muajve 

Nëse i pandehuri nuk e paguan dënimin me gjobë të cekur si më lartë brenda afatit të caktuar, 

atëherë dënimi me gjobë do ti shndërrohet në dënim me burg  ku një, ditë burg do ti llogaritet 

20 euro. 
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I pandehuri  obligohet që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 50 (pesëdhjetë) 

euro, në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

I pandehuri  obligohet që në emër  të kompensimit për viktimat e krimit, të  paguaj shumen prej 

30 (tridhjetë) euro në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

Te dëmtuarit M Z, Y Z dhe XH Z, për realizimin e kërkesës pasurore juridike, udhëzohen në  

kontest  civil. 

 

 A r s y e t i m 

Prokuroria Themelore në P-Departamenti i përgjithshëm, ka ngrit aktakuzë PP/II.nr.902/18, të 

dt. 06.07.2018  kundër të  pandehurve A S dhe R S  për shkak të  vepres penale te kryer  në 

bashkëkryerje të sulmit, nga neni 187 par.1, lidhur me nenin 31 të KPRK-së, ndersa i 

pandehuri  A S edhe për shkak te veprave penale, dëmtim apo asgjësim i pasurisë, nga neni 333 

par.1, të KPRK-së dhe veprës penale të kanosjes, nga neni 185 par.1, të KPRK-së,  

Në sencen e shqyrtimit  fillestar Prokurori i Shtetit  duke u bazuar në nenin 3 paragraf 2, të 

KPRK-së dhe për shkak të hyrjes në fuqi të Kodit Penal, e bën rikualifikimin e veprës penale, 

me çka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të sulmit nga neni 187 par.1, lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së, duhet të jetë: me çka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të 

sulmit nga neni 184 par.1, lidhur me nenin 31 të KPRK-së, sipas kodit qe tani është  në fuqi 

meqenëse se i njëjti  është  me i  favorshëm për te pandehurin.   

Gjykata me dt. 19.11.2019, 14.01.2020, 12.02.2020 dhe 03.03.2020 ka mbajte  shqyrtimin 

gjyqësore  në prezencë të Prokurorit të Shtetit  M Bajraktari, të pandehurve A S dhe R S,  të 

dëmtuarit M Z, Y Z dhe XH Z.  

Gjatë  shqyrtimit gjyqësor u dëgjuan të dëmtuarit  M Z, Y Z,  XH Z dhe  dëshmitarja S Z,   janë 

administruar dhe lexuar provat materialë raporti fillestar i policit Hajrije Osmanaj, i dt. 

26.05.2018, deklarata e të pandehurit A S dhënë në st.policor me dt. 26.05.2018, deklarata e të 

dëmtuarës XH Z e dt. 26.05.2018, deklaratat e të dëmtuarit M Z të dhëna në polici me dt. 

26.05.2018 dhe 27.05.2018, raporti fillestar i incidentit i dt. 27.05.2018, raporti i policit i dt. 

27.05.2018, deklarata e të pandehurit R S, të dhënë në polici në P, me dt. 27.05.2018, formulari 

i konfiskimit me dt. 27.05.2018, raportet mjekësore me nr. prot. 9841, në emër të M Z të dt. 

27.05.2018, raportet mjekësore me nr. prot. 9842, në emër të Y Z të dt. 27.05.2018 raportet 

mjekësore me nr. prot. 12088, në emër të A S, të dt. 27.05.2018, akt ekspertiza mjeko ligjore 

me nr. ref. PE-10, e dt. 05.06.2018, në emër të M Z dhe Y Z, deklarata e të dëmtuarit Y Z, 

dhënë në prokurori me dt. 20.04.2018 (me dt. 29.06.2018), deklarata e të dëmtuarit XH Z, 

dhënë në prokurori me dt. 25.06.2018, deklarata e të dëmtuarit M Z, dhënë në prokurori me dt. 

29.06.2018, deklarata e të pandehurit A S e dhënë në prokurori me dt. 21.06.2018, deklarata e 

të pandehurit R S e dhënë në prokurori me dt. 21.06.2018, fotot nga faqja 40-43 nga shkresat e 

kallëzimit penale si dhe të  pandehurit e kanë dhënë mbrojtjen e tyre. 
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Në fjalën përfundimtare Prokurori i shtetit u tërhoq pjesërisht  nga aktakuza PP/II.nr.902/18, të 

dt. 06.07.2018  përkatësisht u tërhoq,  nga ndjekja penale nga  dispozitivi i parë i  aktakuzës,   

ndaj të  pandehurit A S për  shkak te veprës penale  dëmtim apo asgjësim i pasurisë, nga neni 

333 par.1 të KPRK-së. 

I dëmtuari  M Z gjatë  shqyrtimit  gjyqësor  ka deklaruar se  ka dal në bashqe dhe  ka vërejt 

dëmtime që i është bërë në pronë, përkatësisht dheu që ju kanë gjujt në pronën e tij. Të 

nesërmen ka dal në bashqe me pastru dhe e  ka pa se kanë gjuajt grumbuj të dheut dhe e ka 

parë A duke qelur gropa me bager, afër rrethojës së oborrit të dëmtuarit. M ju  ka  afruar te 

pandehurit A dhe e ka pytë se  pse po e dëmton pronën, i pandehuri A ka zbrit nga bageri dhe 

ju ka afruar në pronën e të dëmtuarit dhe i ka thenë me fjale a ti po ma thërret policinë mua dhe 

ka filluar të  grushtojë të  dëmtarin M.  Në atë momentin kur e ka sulmu Ai, kanë qenë prezentë  

vajza, djali, motra dhe gruaja e të dëmtuarit M, dhe ka ardhur edhe i pandehuri R  dhe ka hy në 

pronën e të  dëmtuarit  përafërsisht 15 metra prej rrugës, dhe e  ka godit djalin Yn, ndërsa vetë  

këta nuk i kujtohet se e ka goditur. Në ato momente  vajza , motra dhe bashkëshortja e Mit 

kanë qenë larg rreth 20 metra, duke ardhur në drejtim te tyre  ku ka ndodhur përleshja. Vajza e 

lajmëroi policinë dhe Policia erdhi  pas 10 minutave. Kur vajza  njoftoi policinë i pandehuri Ai 

filloi të gjuaj me gurë në drejtim të vajzës  XH.  Ndërkohë të pandehurit janë  tërhek nga prona 

e të dëmtuarit  para se të vijë policia. E kanë skajuar bagerin matanë rrugës në pronën e vet. I 

pandehuri R ka hy në shtëpi për të kamufluar vetën kinse nuk kam qenë në rast. Ai  ka pas 

diçka në dorë por nuk e di çka, por nuk e ka goditë me atë mjetë. Djalin e kanë  godit të dy të 

pandehurit. 

 

Gjatë  shqyrtimit gjyqësor i dëmtuari  Y Z  ka deklaruar se me dt. 27.05.2018,  ishte  në shtëpi 

me prindërit e tij  dhe motrën atë ditë i është sulmuar babai i tij  nga fqinjët A S dhe R S me 

grushta për arsye se babai ju ka tërhequr vërejtjen që mos të na dëmtojnë pronën me eskavator. 

Kur i ka pa të pandehurit duke ja sulmuar babain ka shkuar për ti larguar nga babai në atë  

moment të pandehurit  pa hezitim e kanë sulmuar edhe ketë, duke e goditur me grushta dhe 

pastaj e  kapën për maice dhe e  tërhiqen zvarrë ku  edhe ja kanë grisur maicen.  Prezent  ishin 

motra, nëna ka qenë më larg, ndërsa halla nuk ishte aty në bashqe por ishte në oborr të shtëpisë. 

Pasi motra XH i thirri  policin i pandehuri R hyri në shtëpi të tij ndërsa Ai mbeti që ta tërhiqte 

eskavatorin.  Policia erdhi pas  rreth 5-6 minutave. Kur erdhi policia Ai ishte në eskavator, R 

ishte në shtëpi, ndërsa Ai nga eskavatori na fyente në prezencë të policisë. Në ato momente i 

pandehuri A e ka kanosur XH  me fjalë fyese që as nuk kam qejf me i përmend. 

 

Gjatë  shqyrtimit gjyqësor e dëmtuara XH Z  ka deklaruar se me dt. 27.05.2018 në shtëpi kanë  

pasur mjeshtër duke e lyer shtëpinë. E ka  ndi eskavatorin, dhe babi ka dal në bashqe, 

Ndërkohë edhe kjo ka dal jashtë me shiku edhe i ka thënë vëllait Yt me vrapu se A S është  

duke e sulmua babin. Kur ka arrit në vend të ngjarjes e ka parë edhe R Syken tu e sulmua 

babain M, ndërsa A S vëllain e saj Yn. Pasi që e ka largu  Rn prej babait, Ai i ka thënë Rsë 

bimi thikat me i mbyt të gjithë. Pas kësaj e din se kanë shku të dytë me marr shufra të hekurit 

në bager dhe ju ka pa shufrat e hekurit në dorë. Me shufrat e hekurit kanë qëndruar tek pjesa 

jashtë bashqes se të  dëmtuarve, ndërsa me shufra nuk e kanë sulmuar askënd, Pastaj kjo i ka 

njoftuar policinë. Pasi qe i ka lajmëruar  policinë  i pandehuri A S e ka gjuajtur me disa gurë, 
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ndërsa R nuk ka gjuajt me gurë. R është largu, ndërsa Ai ka vazhduar të punojë me eskavator 

gjersa ka ardhur policia.  A S e ka kërcënuar  me fjalët   “veç deri sa të dal ki me pa çka ka me 

të gjet, a ki me mbet gjallë” dhe këto fjalë i ka thënë në prezencë të policisë. Këtë fjalë ja  ka 

drejtuar vetëm kësaj ndërsa anëtarëve tjerë të familjes jo.  

 

Gjatë shqyrtimit  gjyqësore  dëshmitarja S Z  ka deklaruar se  me dt. 27.05.2018 ka qenë në 

shtëpi te vëllai i saj  ku edhe jeton dhe kam dëgjuar piskama.  e ka dëgjuar piskamën e XH, 

masandej ka shkuar në bashqe. Kur kam shkuar në bahshqe  këta nuk kanë qenë duke u 

përleshur sepse e kanë pas kryer me parë. I kam parë këta dy Rn dhe Ain se i kanë marr do 

shipka të dytë. Të dytë me ato shipkan qëndronin jashtë bashqes po afër saj dhe tani të dytë 

kanë marr gurë dhe gjuanin në drejtim tonin dhe u zgërdhishin. Aty ishim këtu të gjithë të 

dëmtuarit unë dhe bashkëshortja e vëllait. Nuk  i ka parë  te pandehurit duke e goditur te 

dëmtuarin M dhe Y Z pasi qe kjo ka qenë mbrena dhe vetëm pasi qe ka dëgjuar piskamën e 

XHes ka dal  dhe ka shkuar në bahshqe. XH i kanë  thënë se kur të nxo unë e di çka kam me të 

bo. 

 

Gjatë  shqyrtimit gjyqësor i pandehuri A S, ka deklaruar se ditën kritike ka shkuar  me 

eskavator ti qeli gropat për mi shti ata huj se ia ka  prish këtu të dëmtuarit, për mi ja riparu 

dëmin. Duke punuar  me eskavator,  ka ardhur Mi dhe i ka thënë: Çka të nanës .... je ka bënë 

aty.  Ai ka zbritur nga eskavatori për me i tregu se çka është ka bonë . Mi ja ka ngjit për gjyksi-

rroba dhe e  ka sha. Në atë kacafytje me  Min, djali i tij Y ka ardhur dhe i ka ra me grusht te 

pandehurit A  në anën e djathtë të fytyrës. Aty janë  përleshur dhe gjatë përleshjes  i pandehuri 

A  e ka shtyrë Min dhe ai është rrëzuar në tokë, meqenëse toka nuk është e rrafshët. Më pas ka 

ardhur vajza e te dëmtuarit  XH me telefon duke bërtitur dhe ka thënë  se i kanë thirr policinë, 

ka ardhë edhe nëna e XHres,  më vonë ka ardhë edhe motra e Mit. Më pastaj ka ardhur vëllai i 

të  pandehurit A, i pandehuri  R S, pasi që e ka ndi zhurmën,  dhe e ka kapë  për xhakete te 

pandehurin A dhe e ka tërheq prej mexhes dhe e  ka qit në rrugë. Nuk ka vonu më shumë se 2 

min dhe kanë ardhur policia. Në prezencën e policisë XH, Mi dhe S e kanë sulmuar me gurë 

dhe fizikisht para policëve. R ka qenë në shtëpi dhe ka ardhur  pasi që ky është ballafaquar me 

Min. Pasi që është rrëzuar Mi, me Yn është ballafaquar dhe  ky e ka kapur për maicë Yn dhe i 

ka mbetur maica në dorë, më pas ka ardhur R dhe e  ka kapur për xhakete Ain  dhe e ka 

tërhequr. Ndërsa ndaj të dëmtuarve R nuk ka ndërmarr asnjë veprim fizik. Ka deklaruar se nuk 

kanë pasur shufra metalike në dorë dhe nuk kanë hedhur gurë  në drejtim te dëmtuarve por te 

dëmtuarit kanë hedhur urë në drejtim te tyre  dhe i kanë sha dhe fy. Nuk është e vërtet qe  i ka 

thëne fjalë kanosës të  dëmtuarës XH por  i ka thëne fjale banale  te cilat i vije keq ti përmend  

në gjykatë. Ndërsa fjalët banale ja  kanë kthyë në fjalë kanosëse . 

 

I pandehuri R S gjatë  shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se  me dt. 27.05.2018,  ka qenë në 

shtëpi, në banjo kur ka dal nga banjo e ka pa bagerin në rrugë, e ka pa vëllain e tij tu nga 

bagerin.  Kur ka dalë ky Mi ka qenë ulur në livadh, djali i tij  i kish pas duart përpjetë dhe 

maicën e çkyer te fyti.  Nuk ka qenë askush tjetër pos këtyre treve aty. Ky ja ka  ngjit vëllait te 

tij Ait  për jakne dhe i ka thënë hip në bager dhe heke bagerin nga rruga. Ai i ka thenë  se i ka 

ra ky kopil, fjalën e kish për Yn. Ai ka hip në bager e ka dhez bagerin me shti brenda në oborr 

të vet. Ky është  larguar dhe ka hyrë në oborrin e tij  ndërkohë kanë dal XH, B dhe S.  XH ia ka 
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nis me bërtit dhe me sha, vëllai Ai  ka qenë në bager, ky  nuk ka desht me u ballafaqu me to 

dhe ka hy brenda. Policia ka ardhur shumë shpejt përafërsisht 5 minuta. R ka deklaruar se në 

ngjarje është  inkuadru pasi që është kryer misioni, përkatësisht pasi që këta ishin përleshur dhe 

e kishin përfunduar përleshjen dhe aty vetëm e ka kapë vëllain Ain për qafe  dhe e ka larguar. 

Në dorë  nuk ka pas asgjë sepse nuk e  ka sulmuar askush. Kur jamë shkuar në vendngjarje 

vetëm Y ka qenë i skuqur dhe maicën e ka pas të çkyer afër fytit. 

 

Prokurori i shtetit Muharrem  Bajraktari  në fjalën përfundimtare ka deklarua se  pas analizimit 

të provave të administruara në shqyrtimet gjyqësore sa i përket veprës penale të dispozitivit të 

parë që i vihet në barrë të pandehurit A S e që është vepra penale dëmtim apo asgjësimi  i 

pasurisë nga neni 333 par.1, të KPRK –së , ka ardhur në përfundim se në veprimet e të 

pandehurit A nuk janë përmbushur elementet e veprës penale pasi që kjo vepër është kryer nga 

pakujdesia, ndërsa për kryerjen e kësaj vepre penale duhet të ekzistojë dashja në ndonjërën nga 

format e saj. Andaj  tërhiqet  nga ndjekja penale ndaj të pandehurit A për dispozitivin e parë të 

aktakuzës, pra veprës penale dëmtim apo asgjësim i pasurisë nga neni 333 par.1, të KPRK-së. 

Ndërsa sa i përket veprës penale të dispozitivit të dytë që iu vihet në barrë dy të pandehurve 

konsideron se nga provat e administruara është vërtetuar se të pandehurit ditën kritike e kanë 

kryer këtë vepër në dëm të të dëmtuarve, këtë e dëshmojnë deklaratat e të dëmtuarve të cilat 

kanë qenë pothuajse të njëjta dhe kanë mbështetje në provat tjera në shkresat e lëndës. Sa i 

përket veprës penale të dispozitivit të tretë që i vihet në barrë pandehurit A, edhe në këtë rast 

është vërtetuar se i njëjti e ka kryer në dëm të dëmtuarës XH. Prandaj kërkoj nga gjykata që të 

njëjtit ti shpallë fajtorë për veprat penale që u vihen në barrë, ti dënojë sipas ligjit, si dhe ti 

obligojë në pagimin e shpenzimeve procedurale.  

 

Të dëmtuarit M Z, Y Z dhe XH Z  në fjalën përfundimtare deklaruan  se fjalën përfundimtare e 

kanë  përgatitur të gjithë së bashku me shkrim dhe qëndron  pranë fjalës përfundimtare të 

përgatitur me shkrim. Ndërsa lidhur me veprën penale në të cilën u tërhoq prokurori, nuk e 

përkrahim tërheqjen e prokurorit dhe kërkojmë që i pandehuri A të shpallet fajtor edhe për këtë 

vepër.  Te dëmtuarin në fjalën përfundimtare te përgaditu me shkrim kanë theksuar se  gjatë  

shqyrtimti gjyqësor  është vërtetuar se të  akuzuarit i kanë kryer veprat penale pr te cilat 

akuzohen. Prandaj kërkon nga  gjykata të  akuzuarit ti shpallë fajtor ti  dënoj sipas ligjit. Pasi 

qe te akuzuarit kanë pasë  qellim të përbashgket që na sulmojnë te na lëndojnë dhe të  na 

frigsojnë.  Për  ti  zmbrapsur nga  mbrojtja e te drejtës pronësore  ne trollin e tyre. Po ashtu  

kanë cekur se  paraqesin kërkesën pasurore  juridike  për kompenzim në shumë  prej 10.000 

euro në emër të  dëmit material dhe jo material  

 

I pandehuri A S, në fjalën përfundimtare deklaroj se  nuk është  fajtor për veprën penale të 

kanosjes, nuk është e vërtetë  e ka kanosur, ndërsa për veprën penale të sulmit e ka pranuar 

fajësinë mirëpo këtë vepër e ka kryer vetëm dhe jo në bashkëkryerje me vëllain e tij R S. 

 

I pandehuri R S, në fjalën përfundimtare deklaroj se nuk  e ndien vetën fajtor sepse asgjë nuk 

ka të bëjë me këtë vepër penale.  
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Gjendja e faktike e vërtetuar  

Meqenëse  Prokurori  i shteti  hoqi  dorë  nga ndjekja penalë ndaj të  pandehurit A S   për  

shkak te veprës penale, dëmtim apo asgjësim i pasurisë nga neni 333 par 1 të  KPRK-së, 

gjykata  nuk u lëshua në vlerësimin e gjendjes faktikë lidhur me këtë vepër penale, por gjykata 

vlerësoj gjendjen faktike për veprën penale nga dispoztivi i dytë dhe i tretë  i aktakuzës   

Gjykata pas administrimit të provave, i ka vlerësuar të njëjtat veç e veç dhe në lidhmëni 

reciproke me njëra tjetrën dhe vërtetoj gjendjen  faktike të përshkruar si në dispozitivin e dytë 

dhe te tretë  të  këtij  aktgjykimi. 

Sa i parkete veprës penale të  kryer në  bashkëkryerje te sulmit nga neni 184 par 1 lidhur me 

nenin 31 të  KPRK-së,  i pandehuri  A S e ka pranuar fajësinë për ketë  vepër penale në 

shqyrtimin fillestarë,  mirë po gjykata  ka refuzuar pranimin e fajësisë  nga ana e të  pandehurit 

pasi qe  për ketë  vepër akuzoheshin dy te pandehurit  pra i pandehuri A dhe R S, ndërsa i 

pandehuri  R S nuk e ka pranuar fajësinë për ketë  vepër penale, andaj meqenëse se  të  

pandehurit akuzoheshin qe këtë vepër penale e kanë kryer në bashkëkryerje  gjykata ka 

refuzuar pranimin e fajësisë  ndaj të pandehurit A.  

Faktin se veprën penale te sulmit nga neni 184 par 1 lidhur me nenin 31 të  KPRK-së,  te 

pandehurit e kanë kryer në bashkëkryerje gjykata e vërtetoj nga  dëshmitë e te dëmtuarve M Z , 

Y Z dhe XH Z, pasi qe  dëshmitë e tyre  ishin te qarta, te kuptueshme  dhe në përputhje me 

njëra tjetrën e po ashtu ishin në përputhje edhe me deklaratat e dhëna me parë  në Polic dhe 

Prokurori , dhe  vetëm me ndonjë dallim esencialishte  të  vogël qe  nuk patën ndikim qe gjata 

të  vendosë ndryshe, pasi  qe këto  dallime edhe mund te jen si rezultat i kalim te  një kohe të  

gjatë  nga ngjarja kritike, dhe mënyrës se si e perceptojnë ngjarjen e  njëjtë personat e 

ndryshëm.  Mirëpo  ne esence dhe përmbajtje te tri dëshmitë  e të  dëmtuarve ishin te njëjta  

kur përshkruanin veprimet inkriminuese te  pandehurve qe kishin te bënin me element e veprës 

penale te sulmit të  kryer në bashkëkryerje, ndaj te dëmtuarve M dhe Y Z. Pra i dëmtuari  M 

deklaroj se posa  ka shkuar te i pandehuri  A për ta  pyetur se pse po ja dëmton pronës i 

pandehuri  A e ka sulmuar me grushta duke e godit në pjesë te ndryshme të  truport, ketë  fakt e 

mbështesin edhe e dëmtuara XH dhe i dëmtuari Y, pas qe te dy deklaruan se e kanë parë  A 

duke e sulmuar babain e tyre. Po asht i dëmtuari M  deklaroj se pastaj ka ardhur edhe i 

pandehuri R dhe e ka sulmuar Yn , ndërsa edhe dëshmitari  Y deklaroj se  kur kishte shkuar për 

ti  larguar të  pandehuri  nga babai i tij, te pandehurit pa hezitim e kanë sulmuar edhe këtë. Si 

dhe  e dëmtuara XH deklaroj se i ka parë  te pandehurin A duke e sulmuar vëllain e saj Yn 

ndërsa i pandehuri  R  duke e sulmuar babain e saj M, prandaj dëshmive  te të dëmtuarve 

gjykata ju fali besimin pasi qe këto  dëshmi ishin plota te qarta dhe  në përputhje me njëra 

tjetrën dhe me provat tjera materialë qe gjinden në shkresat e lëndës. Te dëshmitë e te 

dëmtuarve ishin  në përputhje me njëra tjetrën edhe kur tregonin faktin se  i pandehuri  R ka 

hyrë  në shtëpinë  e tij,  para se aty të  arrijnë  Policia,  kinse te paraqitet se nuk ka marrë pjesë 

në këtë ngjarje.  

Nga foto  qe gjinden në shkresat e lëndës shifet venidi i ngjarjes dhe i dëmtuari Y Z ku vërehet 

edhe maica i tij e shqyer nga sulmi i të pandehurve. 
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Po ashtu nga dëshmitë e të  dëmtuarve Y Z, XH Z dhe dëshmitares S Z gjykata vërtetoj faktin 

se  i pandehuri  A S  ka kryer edhe veprën penale të  kanosjes nga neni 185 par 1 të  KPRK-së 

ndaj të dëmtares XH Z, gjykata këtyre dëshmive ju fali besimin pas qe ishin te qarta dhe në 

përputhje me njëra tjetrën, e ku e dëmtuara XH deklaroj se i pandehuri  A e ka kërcënuar me 

fjalët se “veç deri sa të dal ki me pa çka ka me të gjet, a ki me mbet gjallë”  fakt qe mbështet 

edhe nga dëshmia e te dëmtuarit Y Z dhe e dëshmitares S Z e cila deklaroj se  e ka dëgjuar 

duke  i thënë  XH kur te nxo unë e di qa kom me të  bo.  

Nga akt ekspertiza mjeko ligjore me nr. ref. PE-10, e dt. 05.06.2018, në emër të M Z dhe Y Z, 

gjykata gjeti se te dëmtuarit nuk kanë pasur lëndime trupore në ketë  rast. 

Pra nga të  gjeturat me larë  gjykata vërtetoj faktin se në veprimet e të  pandehurve  A S dhe R 

S qëndrojnë te gjitha elementet e  veprës penale te sulmit nga neni 184 par 1 lidhur me nenin 

31 të  KPRK-së te kryer në bashkëkryerje. Gjykate vlerëson se  veprimet e  të  pandehurve të  

ndërmarra   në drejtim të  dëmtuarve formojnë  të  gjitha elementet  e veprës penale të  sulmit 

të  shkaktuar  në  bashkëkryerje nga  të pandehurve, pasi qe për të  ekzistuar  kjo  vepër kushte  

është  qe  të  jetë  ndërmarrë  veprimi i sulmit dhe  mos të  jetë  shkaktuar lëndime trupor të  

cilat lëndime në  rastin konkret sipas ekspertizës mjeko  ligjore  nuk janë shkaktuar, ndërsa 

veprim  e sulmit  nga  te pandehuri  gjykata i vërtetoj nga dëshmitë e të  dëmtuarve dhe fotot ku 

shihet  i dëmtuari  Z Z me maicë te grisur,  

Po ashtu  nga te gjeturat me larët gjykata vërtetoj faktin se në veprimet e të  pandehurit A S 

qëndrojnë te gjitha elementet e veprës penalë te kanosjes  nga neni 185 par 1 të  KPRK –së, 

pasi qe gjykata gjeti se i pandehuri  A e ka kanosur seriozisht  të  dëmtuarën XH Z, me fjalët se  

te cekura në dispozitiv te këtij aktgjykimi, dhe se këto  fjale te  e dëmtuara kanë shkaktuar 

frigë. 

Gjykata e ka vlerësuar edhe mbrojtjen e të pandehurit A S  i cili  e pranon veprën penale te 

sulmit,  mirëpo  deklaron  se ketë  e ka bërë i vetëm dhe jo në bashkëkryerje me vëllain e tij te 

pandehurin R,  mirëpo gjykata nuk ja fal besimin këtij deklarimi  kur thotë se i pandehuri  R 

nuk ka marrë  pjesë  në sulm, pasi qe sipas gjykatës i pandehuri  A dëshiron qe vëllain i tij mos 

te përfshihet në këtë raste duke qenë se  sipas provave te administruar gjatë  shqyrtimi gjyqësor 

shife se shkaktarë  i kësaj ngjarje është  i pandehuri A ndërsa i pandehuri  R është përfshirë  në 

raste  vetëm pasi qe i pandehur A ka filluar te përleshet me të  dëmtuarit e ku edhe i pandehuri  

R ka ndërmarrë veprime te sulmit ndaj të  dëmtuarve.  E po ashtu gjykata  nuk ja falë besimin 

te pandehurit A kur  i njëjti  mohon veprën penale të  kanosjes pasi  qe sipas gjykatës këto  

pretendime të  deklaruara nga i pandehuri  i vlerësoj si jo bindëse pasi që ne këtë drejtim i 

pandehuri   nuk i ka ofruar gjykatës asnjë provë për të  provuar pafajësinë e tij, andaj, 

mbrojtjen e tij e vlerëson me qellim te ikjes apo zvogëlimit te përgjegjësia penale. 

Gjykata e ka vlerësuar edhe mbrojtjen e të pandehurit R  S  i cili  e mohon veprën penale të  

Sulmit  pasi  qe sipas gjykatës këto  pretendime të  deklaruara nga i pandehuri  i vlerësoj si jo 

bindëse pasi që ne këtë drejtim i pandehuri   nuk i ka ofruar gjykatës asnjë provë për të  

provuar pafajësinë e tij, andaj, mbrojtjen e tij e vlerëson me qellim te ikjes apo zvogëlimit te 

përgjegjësia penale 
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Bazuar në  gjendjen faktike të  vërtetuar si më lartë gjykata erdhi në përfundim se në veprimet 

e të pandehurit A S dhe R S qëndrojnë te gjitha  elementët e veprave penale për të  cilat 

akuzohen dhe se gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk janë paraqitur rrethana të cilat do ta përjashtonin  

përgjegjësin penale të pandehurve,  andaj te  njëjtit janë  penalisht përgjegjës, dhe te  

pandehurit i shpalli fajtor si në dispozitivin e dytë dhe të tretë të këtij aktgjykimi. 

Duke vendosur  lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 73  të KPRK-së, kështu që si rrethanë 

lehtësuese për të  pandehurin  A gjykata mori faktin se i pandehuri ka pasur sjellje korrekte 

para gjykatës, faktin se  i pandehuri  A e ka pranuar fajësinë për veprën penale të sulmit qysh 

në shqyrtimin fillestarë edhe pse gjykata ketë  pranim nuk ja ka aprovuar për shkaqe te cekura 

me lartë, ndërsa rrethana rëndues për të  pandehurin A gjykata mori faktin se  i njëjti  me parë  

ka qenë  i dënuar për veprën penale të tentim vrasjes.  Ndërsa për te pandehurin R si rrethanë 

lehtësuese gjykata mori faktin se i pandehuri ka pasur sjellje korrekte para gjykatës,  i njëjti  

është hera e parë  qe bije ndesh me ligjin dhe me parë  nuk ka qenë  i dënuar për ndonjë vepër 

tjetër penale, ndërsa rrethana  rënduese ndaj të  pandehurit R gjykata nuk  gjeti. 

Sipas bindjes së gjyqtarit, dënimi i shqiptuar, duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura më 

lartë, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprve penale dhe shkallën e përgjegjësisë 

së të pandehurve. Gjyqtari  i vetëm gjykues, gjithashtu ka konstatuar se me këto dënime mund 

të arrihet edhe qëllimi i dënimit, nga neni 41 i KPRK, i cili konsiston në parandalimin e të 

pandehurve nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tyre; të 

parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për 

veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Duke u bazuar ne nenin 450 par. 1 dhe 2 nënpar  2.6 të KPPRK-se, gjykata ka përcaktuar për 

paushallin gjyqësor për secilin nga të  pandehurit në shumën prej 50 (pesëdhjetë) euro, duke u 

bazuar ne shpenzimet që janë shkaktuar nga fillimi i kësaj procedure e deri ne përfundimin e 

saj.  

 

Konform nenit 39 par.1, 2, 3, nënpar.3.1, të ligjit për kompensimin e viktimave të krimit, i 

obligoi në pagesën e taksë, si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Konform nenit 463 par. 2 të KPP-së, për realizimin e kërkesës pasurore juridike të dëmtuarit i 

udhëzoi në  kontest  civil. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë konform  nenit 363 par 1 nen par 1.1 dhe 365 të KPP-së, është 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, ndërsa konform nenit  370 të  KPP-së, gjykata 

përpiloi këtë aktgjykim.  

 

GJYKATA THEMELORE NË P,-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.440/18  më datë 03.04.2020 
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Sekretarja Juridike                                                                                            GJ Y Q T A R I   

Fitore Bojku                                                                                                           Shaqë Curri 

  

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar 

ankesa në afat prej 15 ditësh, nga dita  

e marrjes, Gjykatës së Apelit në Prishtinë,  

e nëpërmjet të kësaj gjykate 

 

 

 

 

 

 

 

 


