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NË  EMËR  TË  POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – Departamenti i Krimeve të Rënda, si gjykatë e 

shkallës parë, përmes trupit gjykues të përbërë prej : Aziz Shaqirit – kryetar i trupit gjykues dhe 

gjyqtarëve Islam Thaqi dhe Venhar Salihu – anëtarë të trupit gjykues, me sekretaren juridike Kadrije 
Zymberi, në lëndën penale kundër të akuzuarve: S.H e I.H nga fsh. ..... për shkak të veprës penale të 

kryer në bashkëkryerje lëndim i rërndë trupor nga neni 189 paragrafi 5 lidhur me par. 2 nënpara. 2.1 dhe 

nenin 31 të KPRK-s i akuzuari S.H për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 
paragrafi 2 lidhur me par. 1 nënpar. 1.1 të KPRK-s i akuzuari S.S për shkak të veprës penale lëndim i 

rëndë trupor nga neni 189 paragrafi 5 lidhur me par.2 nënparagrafi 2.1 të KPRK-ës, të cilët i mbrojnë 

av.Sadbere Maliqi sipas autorizimit për të akuzuarin e parë, av.Sahit Musa sipas autorizimit për të 
akuzuarin e dytë si dhe av.Nasuf Nasufi sipas detërs zyrtare për të akuzuarin e tretë, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore – Departamenti i krimeve të Rënda në Gjilan PP.I.nr. 215/2018 të datës 23.10 të 

vitit 2018, të cilin e përfaqësoj prokurori i shtetit Shaban Spahiu, pas mbajtjes së shqyrtimit të fundit 

gjyqësor, verbal dhe publik më datën 29 janar të vitit 2020 mori dhe në prani të prokurorit të shtetit, të 
të akuzuarve me mbrojtësit e tyre,  më datën 31 janar 2020 publikisht shpalli këtë, 

 

 
 

A K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 

I. Të akuzuarit: 

 

1. S.H   nga i ati S... dhe nëna E... – me mbiemër të vajzërisë S..., i lindur më ...  në fshatin ...., Komuna 
e Vitisë, posedues i lejes së njoftimit me numër personal ...,  shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i 

martuar, babë i pesë fëmijëve prej të cilëve njëri është i mitur, ka të kryer shkollën e mesme, i 

papunësuar, me gjendje të varfër ekonomike,  i pagjykuar dhe nuk zhvillohet procedurë tjetër penale 
kundër tij, i është tërhequr vërejta se është i detyruar që gjykatën ta lajmëroj me shkrim ose verbalisht 

nëse eventualisht e ndërron adresën, edhe atë gjer në përfundim të procedurës penale lidhur me këtë 

çështje penale, nën kërcënim të pasojave ligjore, 

 
2. I.H  nga i ati S... dhe nëna S... – me mbiemër të vajzërisë I..., i lindur më ... në fshatin ..., Komuna e 

Vitisë, ku edhe jeton, me numër personal të lejes së njoftimit ..., shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, i pamartuar, ka të kryer shkollën e mesme, i punëtor në firmën “P....“ me seli në Ferizaj, me 
gjendje të mesme ekonomike,  i pagjykuar dhe nuk zhvillohet procedurë tjetër penale kundër tij, i është 

tërhequr vërejta se është i detyruar që gjykatën ta lajmëroj me shkrim ose verbalisht nëse eventualisht e 

ndërron adresën, edhe atë gjer në përfundim të procedurës penale lidhur me këtë çështje penale, nën 
kërcënim të pasojave ligjore, 



 Numri i lëndës: 2018:057078 
 Datë: 19.06.2020 
 Numri i dokumentit: 00974338 
 

2 (36)  

   
20
18
:0
64
27
5 

 

Ashtu që të akuzuarit S.H e I.H në mungesë të provave në kuptim të nenit 364 paragrafi 1 

nënparagrafi 1.3 të kodit të procedurës penale ( në tekstin e mëtutjeshëm KPP-s )  

 

 

L i r o h e n   n g a   a k u z a  

 

a).Se më datën 21.09.2018, rreth orës 18,40 në fshatin ...., K.Vitisë në afërsi rreth 100 metra nga shtëpia 

e të pandehurit S.S, për shkak të një mosmarrëveshje lidhur me shfrytëzimin e një prone të paluajtshme, 
i kanë shkaktuar lëndime të rënda trupore të pandehurit S.S, në atë mënyrë që fillimisht i pandehuri S.H 

i është drejtuar me fjalët “ka po don me ik tash” dhe pastaj i ka nxitur djalin e vëllaut të tij të 

pandehurin I... që të sulmojnë të pandehurin S..., ku me këtë rast i pandehuri I... e godetë me një lopatë 
në dorën e majtë të pandehurin S..., ndërsa pastaj i pandehuri S.H e godet S...un me një tfurk të metaltë 

në kokë, me q’rast të njejtin e rrëzojnë në tokë, ku vazhdojnë ta godasin në pjesë të ndryshme të trupit, 

me q’rast nga goditjet i pandehuri S... humb vetëdijen e pastaj nga bashkëshortja e tij dhe vëllau i tij 

H.... tërhiqet në rrugë afër shtëpisë së tij prej nga pastaj me auto ambulancë dërgohet për trajtim 
mjekësor meqë kishte marrë lëndime të rënda trupore dhe atë : ndrydhje në kokë, plagë shqyese në anën 

e majtë parientale të kokës, dërrmishje në anën e djathtë ballore të kokës plagë shqyese në gishtin e dyt 

të dorës së majtë dhe thyerje në gishtin e parë dhe të dytë të dorës së majtë, dhe se trajtimi mjekësor 
ende nuk ka përfunduar, 

 

-me çka kishin me kryer veprën penale në bashkëkryerje lëndim i rëndë trupor nga neni 189 paragrafi 
5 lidhur me paragrafin 2 nënparagrafi 2.1 e nenin 31 të  KPRK-s. 

 

Ndërsa i  akuzuari S.H si i vetëm po ashtu në mungesë të provave në kuptim të nenit 364 paragrafi 1 

nënparagrafi 1.3 të KPP-s  
 

L i r o h e t   n g a   a k u z a 

 
b). se me datë 21.09.2018 rreth orës 18:48, në fshatin ..., Komuna e Vitisë në afërsi rreth 100 metra nga 

shtëpia e të pandehurit S.S, për shkak të një mosmarveshje lidhur me shfrytëzimin e një prone të 

paluajtshme, me të pandehurin S.S, gjatë konfliktit fizik me të njejtin ka lënduar lehtë dhe tani të 
dëmtuarin H.S(vëllai i të pandehurit S..., përndryshe person me të meta psiqike) në atë mënyrë që kur 

H... kishte ardhur te vendi i ngjarjes atëherë i pandehuri S.H e kishte goditur me tfurk të metaltë (mjet 

ky i përshtatshëm për shkaktimin e lëndimit të rëndë trpor) në pjesën ballore të kokës, duke i shkaktuar 

me këtë rast lëndime të lehta trupore dhe atë ndryshje në anën e djathtë ballore të kokës,  
 

-me çka kishte me kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 2 lidhur me 

paragrafin 1 nënparagrafi 1.1 të KPRK-s, 
 

kurse 

 

3. I akuzuari S.S nga i ati S.. dhe nëna N..., me mbiemër të vajzërisë S..., i lindur më ... në fshatin .... 
Komuna e Vitisë, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar, baba i dy fëmijëve të mitur, ka të 

kryer shkollën fillore tetëvjeçare, i punësuar në firmën G... me seli në ...., me gjendje të mesme 

ekonomike, i pagjykuar dhe nuk zhvillohet procedurë tjetër penale kundër tij, i është tërhequr vërejta se 
është i detyruar që gjykatën ta lajmëroj me shkrim ose verbalisht nëse eventualisht e ndërron adresën, 

edhe atë gjer në përfundim të procedurës penale lidhur me këtë çështje penale, nën kërcënim të pasojave 

ligjore, 
 

 

Ë sh t ë   f a j t o r 
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Sepse më datë 21.09.2018 rreth orës 18:40, në fshatin ..., Komuna e Vitisë pasiqë ka vërejtur dy fëmijët 

e mitur të të dëmtuarit S.H si dhe të kusheririt të tyre S.H..1 duke e kaluar nëpër pronën e tij dhe të 
pronës së një serbi e cila gjendet mes pronës së tij dhe të të dëmtuarit S.H, me një terfurk në dorë ( me 

rrema të metalt dhe bisht të drurit ) duke pasur më heret mosmarrëveshje rreth shfrytëzimit të pronës së 

pronarit serb, ka vrapuar në drejtim të tyre për mos me i lejuar me kaluar lopën nëpër pronën e tij, e pasi 
që dy të miturit K.. dhe A.H e kanë thirrur babain e tyre tani të dëmtuarin S.H, i njëjti me vrap pasiqë 

është ofruar afër të akuzuarit S..., i njëjti e ka goditur me terfurk të dëmtuarin S.H për ndryshe fqinjë i 

tij, i cili pastaj e ka kapur për bishti të tërfurkut dhe ashtu duke mos ia lëshuar asnjëri tjetrit janë shtyer 

mes veti. Mes vete janë ndar vetëm pas goditjes me shkopinjë nga ana e tre të miturve të cekur më lart 
dhe ndërhyrjes së bashkëshortes së të dëmtuarit S.H, e si rezutat i goditjes dhe therrjes me terfurk të 

dëmtuarit S.H i ka shkaktuar lëndime të rënda trupore edhe atë ndrydhje të indeve të buta të dorës së 

djathtë, plagë shpuese në dorën e djathtë dhe thyerje të kockës metakarpale të gishtit të pestë të dorës së 
djathtë, me pasoja të dobësimit të përkohshëm të një pjese vitale të trupit – gishtit të pestë dorës së 

majtë të të dëmtuarit S.H sipas ekspertizës mjeko-ligjore mirëpo që ende trajtimi mjekësor i të 

dëmtuarit S.H nuk është përfunduar, 

 
-me çka ka kryer veprën penale lëndim i rëndë trupor nga neni 189 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 

nënparagrafi 1.1 dhe 1.2. të KPRK-s, 

 
Andaj, gjykata në bazë të dispozitave të cituara si dhe nenit 4, 7,  21, 41, 43, 45, 73-76 paragrafi 1 

nënparagrafi 1.3 të KPRK-s, si dhe nenit 365 të KPP-s të akuzuarin S.S ,  

 

E  gj y k o n  

 

me dënim me burgim në kohëzgjatje prej një ( 1 ) viti, të cilin dënim detyrohet të filloj ta mbaj në 

afat prej 15 ditëve nga dita pasuese e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të ekzekutimit 
të dhunshëm. 

 

II. DETYROHET i akuzuari S.S që kësaj gjykate t’ia paguaj në emër të shpenzimeve të procedurës 
penale përkitazi me ekspertizën mjeko ligjore në shumën prej 48.88 Euro dhe për shpjegime 

profesionale mjeko-ligjore në seancë të shqyrtimit gjyqësor në shumën prej 15.33 Euro, në emër të 

paushallit gjyqësor shumën prej 50 Euro kurse në emër të kompenzimit të viktimave të krimit shumën 
prej nga 50 Euro, të gjitha në afat prej 30 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërëcnim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

III. Përkitazi me të akuzuarit S.H dhe I.H pasi që të njëjtit janë liruar nga akuzat lëndore shpenzimet e 
procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Kosovës në 

Prishtinë. 

 
IV. I akuzuari S.H në cilësi të të dëmtuarit nga fshati ..... – Komuna e Vitisë për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike përkitazi me lëndimet trupore udhëzohet në kontest të rregullt civil.  

 

IV. I akuzuari S.S në cilësi të të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore juridike për shkak të 
lëndimeve trupore udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

V. I dëmtuari H.S nga fshati ...., Komuna e Vitisë, për realizimin e kërkesës pasurore juridike për shkak 
të lëndimeve trupore udhëzohet në kontest të rregullt civil duke e paditur personin i cili ia ka 

shkaktuar lëndimin lëndor trupor edhe atë pas sigurimit të provave përkatëse. 

  
 

 

 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 
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1. Hyrje në arsyetim 

 

Organi kompetent i ndjekjes penale pas grumbullimit të provave përkatëse, me bindje se me të njëjtat 

ekziston dyshimi i bazuar mirë, ka ngritur aktakuzë kundër të akuzuarve edhe atë : S.H e I.H se në 
kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar më gjer në aktin akuzues, në bashkëkryerje kanë kryer veprën 

penale lëndim i rëndë trupor nga neni 189 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 2 nënparagrafi 2.1 e nenin 

31 të KPRK-s, ndërsa i akuzuari S.H si i vetëm ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 

188 paragrfi 2 lidhur me paragrafin 1 nënparagrafi 1.1 të KPRK-s si dhe S.S lëndim i rëndë trupor nga 
neni 189 paragrfi 5 lidhur me paragrafin 2 nënparagrafi 2.1 të KPRK-s . 

 

Pas mbajtjes së seancave të shqyrtimit gjyqësor palët kanë dhënë fjalët përfundimtare përmes 
mbrojtësve të tyre me shkrim duke i prezentuar pikëpamjet e tyre në pika të shkurta edhe verbalisht. 

 

Përfaqësuesi i aktakuzës gjatë fjalës përfundimtare ka mbetur në tërësi pranë akuzave  përkitazi me të 

akuzuarit në fjalë si në aktin akuzues lëndor, duke i propozuar gjykatës që të njëjtit t’i shpall fajtorë për 
veprat penale lëndore, e në anën tjetër duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese 

ndaj tyre, të njëjtëve t’ju shqiptoj dënime meritore sipas Kodit penal.  

 
Të gjitha palët e dëmtuara kanë deklaruar secila veç e veç se kanë kërkesa pasurore juridike ndaj të 

akuzuarve përkatës edhe pse në këtë lëndë penale e kanë edhe cilësinë e të akuzuarve në përjashtim të të 

dëmtuarit H.S i cili në këtë lëndë penale e ka vetëm cilësinë e palës së dëmtuar. 
 

Mbrojtësja e të akuzuarit të parë av. Sadbere Maliqi gjatë fjalës përfundimtare ka dorëzuar të njëjtën me 

shkrim duke e komentuar verbalisht edhe atë se me provat e administruara siç janë deklaratat e 

dëshmitarëve por edhe të provave materiale duke përfshirë edhe mbrojtjen e dhënë nga ana e të 
akuzuarit S.H, nuk është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se i mbrojturi i saj ta ketë kryer veprën 

penale për të cilën akuzohet, me theks të veçantë se lëndimet trupore  ndaj të akuzuarit S... por edhe 

ndaj të dëmtuarit H.S nuk i ka shkaktuar ky i akuzuar – S.H. Andaj edhe gjykatës i ka propozuar që të 
mbrojturin e saj në mungesë të provave ta liroj nga akuzat sipas aktakuzës lëndore në kuptim të nenit 

364 paragrafi 1 nënparagrafi 1.3 të KPRK-s. Sa i përket kërkesës pasurore juridike ndaj të akuzuarit S.S 

të njëjtën do ta realizoj në kontest të rregullt civil sipas provave përkatëse. 
 

I akuzuari S.H  e ka mbështet fjalën përfundimtare të mbrojtëses së tij, duke mbetur në tërësi pranë 

mbrojtjes së dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 
Mbrojtësi i të akuzuarit të dytë av. Sahit Musa  gjatë fjalës përfundimtare ka deklaruar se me provat e 

administruara, me theks të veçantë të dëshmitarit P.I.F tek i cili edhe ka punuar i akuzuari I.H por edhe 

të dëshmitarëve tjerë duke përfshirë edhe mbrojtjen e dhënë të këtij të të akuzuari por edhe të akuzuarit 
tjetër S.H, nuk është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se ky i akuzuar është implikuar në rastin 

penal, andaj edhe në mungesë të provave gjykatës i ka propozuar që të njëjtin ta liroj nga akuza. 

 

I akuzuari I.H e ka mbështetur në tërësi mbrojtjen e mbrojtëses së tij duke mbetur pranë mbrojtjes së tij 
se në rastin konkret penal nuk ka qenë i implikuar me asnjë veprim të tij. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit të tretë av. Nasuf Nasufi  si në fjalën përfundimtare  të dhënë me shkrim e të 
komentuar në mënyrë verbal ka deklaruar se me provat e administruara edhe atë si ato materiale ashtu 

edhe personale me dëgjimin në cilësi të dëshmitares – të bashkëshortës së të akuzuarit S..., të të 

dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit H.S por edhe pjesërisht të deklaratës së të akuzuarit S.H, nuk u 
vërtetua përtej dyshimit të bazuar mirë fajësia e këtij të akuzuari – S.S, sepse i njëjti ditën kritike me 

bashkëshorten e tij K.S ka dalur në vend të ngjarjes për ta rrethuar një bunar me najlon dhe me vete nuk 

ka pasur kurrëfarë terfurku, kështu që në vend të ngjarjes kanë arritur S.H dhe I.H dhe pa ndonjë 

shkëmbim të fjalëve, i pandehuri i dytë – I.. e ka goditur me një lopatë të akuzuarin S..., kurse i akuzuari 
S.H me një tërfurk duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore sipas përshkrimit në ekspertizën mjeko-

ligjore. Ndërkohë është ofruar edhe i dëmtuari H.S i cili edhe është sulmuar nga i akuzuari S.H, duke 
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marrë lëndime trupore sipas ekspertizës mjeko-ligjore. Pastaj, nga goditjet me mjete të lartcekura 

goditet S..., i cili edhe alivanoset dhe në gjendje të tillë nga gruaja e tij dërgohet në shtëpi e pastaj në 
ambulant ku edhe i ipet ndihma e parë. Pra, i akuzuari S... në këtë gjendje shëndetësore nuk ka qenë në 

gjendje për ta sulmuar S.H meqë në dorë nuk ka pasur asgjë pra as terfurk.  

 
Nga provat e lartcekura rezulton se në veprimet e të akuzuarit S... nuk ekziston kurrëfarë elementi 

inkriminues në drejtim të veprës penale lëndim i rëndë trupor ndaj të akuzuarit S.H. Sipas mbrojtjes 

motiv për konflikt nuk ka qenë toka e cila kufizohet me tokat e dy të akuzuarve S.H dhe S.S, por i njëjti 

– S...  u ka pretenduar se nëse duhet me leje të dikujt të shfrytëzohet e njëjta, atëherë ky – S... duhet ta 
shfrytëzoj gjysmën e saj, e nëse kjo lejohet nga pronari i saj serb apo organi kompetent komunal. Pastaj, 

ka shtuar se gjykata duhet të ketë parasysh se ky i akuzuar është baba i dy fëmijëve, është i pa punë dhe 

menzi që herë pas here kur ka punuar privatisht ka siguruar të ardhura për familjen e vet. Se është i 
pagjykuar dhe nuk ndjeket për diç penale. Pra, i njëjti ka patur sjellje të mirë dhe të kaluar të mirë, në 

gjykim ka pasur sjellje të mirë, e kjo tregon se nuk kemi të bëjmë me person i cili mund të lëndoj 

ndokend apo t’i shkaktoj diç tjetër. Andaj gjykatës i ka propozuar që të njëjtin ta liroj në tërësi si i 

pafajshëm për veprën penale e cila i vihet në ngarkesë në mungesë të provave. 
 

I akuzuari S.S e ka mbështet deklaratën e mbrojtësit të tij duke mbetur pranë mbrojtjes së tij të dhënë 

gjatë shqyrtimit gjyqësor. 
 

 

2. Administrimi i provave 

 

Gjatë shqyrtimeve gjyqësore lidhur me lëndën penale lëndore janë administruar këto prova personale 

dhe materiale edhe atë : 

 
-i dëmtuari H.S                                                                                                                                                                                                      

për të cilin ka dhënë mendim profesional eksperti psikolog Sh.J i cili edhe ka qenë i pranishëm gjatë 

marrjes në pyetje të këtij dëshmitari, duke dhënë partaprakisht pas ekzaminimit se i njëjti është apo jo 
në gjendje të dëgjohet në cilësi të dëshmitarit ( për ndryshe ky dëshmitar është vëlla biologjik i të 

akuzuarit S.S ) ,  

-dëshmitarja K.S ( për ndryshe bashkëshorte e të akuzuarit S.S ),        -dëshmitari P.F në firmën e të 
cilit ka punuar i akuzuari I.H, 

-dëshmitarja F.I ( për ndryshe bashkëshorte e të akuzuarit S.H ), 

-dëshmitari S.H..1 ( për ndryshe djalë i vëllait të të akuzuarit S.H ) 

-dëshmitari A.H ( për ndryshe i biri i të akuzuarit S.H ), 
-dëshmitari K.H ( për ndryshe i biri i të akuzuarit S.H ), 

-dëgjimi i drejtpërdrejtë në seancë të shqyrtimit gjyqësor i ekspertëve mjeko-ligjor edhe atë : Dr. S.M 

nga Gjilani përkitazi me ekspertizën mjeko-ligjore të dhënë ndaj të akuzuarit tani të të dëmtuarit S.H, si 
dhe i Dr. M.G nga Prishtina përkitazi me ekspertizat mjeko-ligjore të dhëna ndaj të akuzuarit tani të të 

dëmtuarit S.S si dhe të të dëmtuarit H.S,  

 

-me leximin e ekspertizave mjeko-ligjore   
a) përkitazi me natyrën e lëndimeve trupore të të akuzuarit tani në cilësi të të dëmtuarit S.H me numër 

të referencës 1/10-18 të datës 01.10 2018 si dhe  

b) përkitazi me natyrën e lëndimeve trupore të të akuzuarit tani në cilësi të të dëmtuarit S.S si dhe  
të të dëmtuarit H.S me numër të përbashkët GJI-829/2018 të datës 03.10 2018, 

- me leximin e raportit të oficerit të policisë, 

-me shiqimin e fotodokumentacionit, 
-me leximin e raportit mjekësor nr. 9841 të datës 07.11 2018 në emër të të akuzuarit S.S, 

-me leximin e fletlëshimit nga Reparti i ortopedisë – Spitali Regjional në Gjilan numër 11-312 të datës 

05.10 2018 përkitazi me të akuzuarin S.S, 
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- me leximin e marrëveshjes mbi qiranë për pronën bujqësore me numër R15A08187 për 

shfrytëzimin e pronës së paluejtshme me qira vetëm për qëllime bujqësore për periudhën kohore 
prej 01.08 2015 e deri më 31.07 2016 të lidhur mes S.H nga fshati ...., Komuna e Vitisë si qiramarrës 

dhe në anën tjetër të Agjencisë Kosovare të pronës si qiradhënëse, të nënshkruar nga palët duke u 

vendos edhe vula zyrtare e Agjencionit në fjalë, 

 

-me leximin e marrëveshjes mbi qiranë për pronën bujqësore me numër R15A08187 për 

shfrytëzimin e pronës së paluejtshme me qira vetëm për qëllime bujqësore për periudhën kohore 

prej 01.08 2016 e deri më 31.07 2017 të lidhur mes S.H nga fshati ..., Komuna e Vitisë si qiramarrës 
dhe në anën tjetër të Agjencisë Kosovare të pronës si qiradhënëse, të nënshkruar nga palët duke u 

vendos edhe vula zyrtare e Agjencionit në fjalë, 

të bashkëngjitur fletëpagesën e qirasë vjetore të datës 14.09 2016. 
 

- me leximin e propozimit për shqiptimin e masës edukative mbikëqyrja e shtuar nga ana e 

prindërve ndaj të miturit S.H..1 të lindur më 01.02 2003 në Ferizaj me vendbanim në fshatin ...., 

Komuna e Vitisë të datës 08.11 2018 PPM.nr. 187/2018  
për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale lëndim i rëndë trupor nga neni 189 paragrafi 

2 nënparagrafi 2.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-s,  

sipas përshkrimit faktik si në vijim : se më datën 21.09 2018 rreth orës 18,40 në fshatin ..., Komuna e 
Vitisë, i ka shkaktuar lëndim të rëndë trupor të dëmtuarëve – vëllezërve S... dhe H.S, në atë 

mënyrë që në pronën kontestuese në mes palëve, me mjete të përshtatshme për shkaktimin e lëndimeve 

të rënbda trupore si shkop druri, lopata, tërfurk, e në bashkveprim me I... dhe S.H, kanë sulmuar 
fizikisht, kanë goditur njëri tjetrin, ku gjatë përleshjes i pandehuri I...i e S.H, me lopatë e terfurk, ndërsa 

i mituri S.H..1, me një shkop druri e kanë goditur në kokë e pjesë tjera të trupit, me ç’rast të dëmtuarit 

pësojnë edhe lëndime të rënda trupore për të cilat lëndime kanë marrë tretman mjekësor në Shtëpinë e 

Shëndetit në Viti, e prej aty janë përcjell për në Spitalin Rajonal në Gjilan. 
-me leximin e Procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor rezulton se për këtë lëndë penale për të mitur, 

është mbajtur seanca e shqyrtimit gjyqësor më datën 30.01 2019 dhe është përfunduar kjo seancë.  

Ndërsa me aktvendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore në Gjilan – Departamenti për të 

mitur me numër si më lart të protokollit, të datës 30.01 2019 për veprën penale lëndore sipas 

përshkrimit faktik si më lart të miturit S.H..1 me të dhëna tjera personale si më lart i është shqiptuar 

masa edukative mbikëqyrja e shtuar nga ana e prindit në kohëzgjatje prej një viti me detyrime të 
veçanta nën mbikëqyrjen e Shërbimit Sprovues   të Kosovës – Zyra  Rajonale në Gjilan. 

 

Pas vlerësimit me vëmendje dhe përkushtim maksimal profesional por edhe me përkujdesje të njëjtë si 

të të provave të administruara për vërtetimin e fakteve relevante kundër të akuzuarve S.H dhe I.H si dhe 
të atyre në favor të tyre duke përfshirë edhe mbrojtjen e këtyre të akuzuarve në mungesë të provave të 

mjaftueshme në kuptim të nenit 364 paragrafi 1. nënparagrafi 1.3 të KPP-s trupi gjykues nuk ka arritur 

që të vërtetoj përtej dyshimit të bazuar mirë se i akuzuari S.H ka kryer veprat penale në 

dispozitivin I.a dhe b. të këtij aktgjykimi por edhe se i akuzuari I.H se ka kryer veprën penale në 

dispozitivin I.a në bashkëkryerje me të akuzuarin e parë S.H por as si i vetëm. 

 

Po ashtu pas vlerësimit me vëmendje dhe përkushtim maksimal profesional por edhe me përkujdesje të 
njëjtë si të të provave të administruara për vërtetimin e fakteve relevante kundër të akuzuarit S.S si dhe 

të atyre në favor të tij duke përfshirë edhe mbrojtjen e këtij të akuzuari në kuptim të nenit 365 të KPP-s 

trupi gjykues ka vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitivin I.3 të këtij aktgjykimi por edhe përtej 

dyshimit të bazuar mirë se ky i akuzuar është fajtor dhe përgjegjës penalisht për veprën penale 

lëndore, duke e gjykuar me dënim përkatës si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
 

3. Mbrojtja e të akuzuarve : 

 

I akuzuari S.H  gjatë mbrojtjes së tij ka deklaruar se mbetet pranë deklaratave të dhëna në polici dhe 
prokurori duke theksuar gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor se :  
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ditën kritike ka qenë duke i paluar disa dru në oborr të shtëpisë së tij me gruan e tij. Se pas një kohe 

gruaja e tij ka hyrë mbrenda në shtëpi kurse ky ( S.H )  ka mbetur në oborr duke i paluar drutë dhe 
ndërkohë ka dëgjuar një zhurmë dhe ajo kishte qenë piskam e fëmive edhe atë të djemëve të tij A... dhe 

K.H si dhe e djalit të vëllait të tij S.H..1. Dy djemt e tij, pra A... dhe K... kishin qenë në livadh të I... e 

që ishte larg shtëpisë së tij afro 160 metra, kurse djali i vëllait të tij S.H..1 kishte qenë në livadh të një 
serbi e që ishte larg dy djemëve të tij jo ma shumë se 10 metra, kurse vëllain e S... që quhet H.... e 

kishte parë që ishte afër shtëpisë së tij, e kjo distancë nga shtëpia e tij dhe vendit ku ishte H... ishte 50-

60 metra.  

Më tutje deklaron se afër fëmijëve të tij e kishte parë edhe S...  i cili ishte duke e mbajtur terfurkun e 
hekurit tek fyti i K...it dhe e ka dëgjuar duke ia sharë nënën dhe duke i thënë “thuj babes tond let dalin 

këtu, kurse djali tjetër i tij ( S.H ) A.. nuk ishte larg K... .  

Kur e kishte parë atë situatë nuk kishte marrë asgjë në oborrin e tij por kishte vrapuar në drejtim të 
fëmijëve, e kur kishte mbërri afër tyre atëherë S...u iu kishte drejtuar duke e sharë me fjalët : “hajde se 

ty jam tut prit nanën ta qi...”. Atëherë pas këtyre fjalëve iu kishte ofruar S... kurse S... e kishte qu 

tërfurkun me e godit atë edhe ate në kokë por ky ( S.H ) ishte mbrojtur por prapë e kishte goditur ai ( 

S...u ) në dorë edhe atë në pjesën e jashtme të shuplakës së dorës së djathtë afër gishtit të vogël, 
mirëpo ky  ( S.H ) kishte  tentuar që t’ia kapi tërfurkin S... dhe e kishte kap për tërfurki por nuk ka 

mundur me ja nxjerr prej duarve. Kur kishte tentuar edhe herën tjetër t’ia nxjerr tërfurkun S... me grepa 

të tërfurkit e kishte lënduar duke ia shpuar shuplakën e dorës së djathtë. Nuk ka arritur që S... me 
ja hjek tërfurkun prej dorës. 

Derisa ky ( S.H ) dhe S...u kanë qenë duke u shtyrë mes veti e duke e kapur tërfurkun për rrema në 

pjesën e hekurit, S...u ishte duke e mbajtur tërfurkin me dy duar në pjesën e bishtit të tërfurkut, dhe 
pastaj e ka parë djalin e vëllaut të tij  S.H..1 kur i ka mëshu S... me shtag edhe atë në kry, por se sa 

herë ia ka mëshuar nuk e din. E pasi që dy djemt e tij ( S.H )  A... dhe K... ishin pas tij ( S.Hit ) ky ( 

S.Hi ) i ka parë kur i kanë rae S...ut me shtaga, por nuk ka mundur me thanë se sa herë e kanë goditë. 

Por më tutje ka deklaruar se derisa ishin duke u shtyer mes veti S...u kishte tentuar që ta shpërthente ( 
S.Hin ) në pjesën e barkut me tërfurk, e pastaj  djemt e tij       ( S.Hit )  e kanë goditur disa herë edhe 

në duar por edhe në kokë dhe pjesë tjera për ta liruar tërfurkin nga S...u.  
Por ky ( S.Hi ) nuk ka mbërri me ja hjek tërfurkin S...ut prej duarve pasi që kishte dhimje në dorën e 

djathtë sepse ishte i therrun me teh të tërfurkut. Pra, S...ut kur ia ka lëshuar tërfurkun këtë e ka bërë 

për shkak të dhimbjeve që kishte. E ka parë pastaj kur në vend të ngjarjes ka mbërri gruaja e tij ( e S.Hit 

) dhe e ka parë kur e ka shtyer S...un për ta larguar që mos me pas konflikt dhe ashtu ka vepru derisa 
nuk ka ardhë gruaja e S...ut ( në vend të ngjarjes ). Ndërkohë, ky e ka parë gruan e S...ut që e ka marrë 

S...un dhe është nis në drejtim të shtëpisë së vet, kurse ky ( S.Hi )  me gruan e tij dhe me tre fëmijët janë 

nis në drejtim të shtëpisë së tyre. 

Më tutje shton edhe këtë se në vendin e ngjarjes pra ku ka ndodhë ngjarja H.... nuk ka qenë. 
Fëmija edhe atë A..., K... dhe S.H..1 kur kemi mbërri te shtëpija i kanë thonë S.H se e kanë ndëgju S... 

tue i thonë H... ( vëllait të S... ) “ shko rrehi ti këta fëmi se nuk të kapin ty policia”.  

Më tutje në mbrojtjen e tij ka shtuar edhe atë se I...i djali vëllaut tij u kon në punë pra nuk u kon në vend 
të ngjarjes, në kohën kur ka ndodhë ngjarja, por as nuk ka qenë te shtëpia e tij sepse ai punon deri në 

ora 7 të mbramjes dhe ajo ditë u kon ditë e premte pra nuk ka qenë as e shtune as e diele pra as ditë 

feste.  

Kur ka mbërri me gruan tij ( S.H) dhe fëmijët pra me S.H..1 dhe K. e ndërkohë ka ardhë edhe A.. dhe e 
ka pru lopën te shpija dhe një vajzë e vëllaut të tij e ka thirr policin dhe e ka lajmëru këtë rast, ata i kanë 

dhënë përgjigje siç i ka thënë ajo se policia i kanë thënë se jemi të njoftum me këtë rast. Kur shkum na 

në shtëpi edhe unë e gruaja jemi hy brenda dhe ajo ia ka lidh dorën.  
Ngjarja kur ka ndodhë  ditën kritike ka qenë në arenë e Isufit, e të cilin  e ka ( S.H )  kusheri dhe se kjo 

arë është në kufi me arën e një sërbi, e cila është mes shtëpisë tij dhe shtëpisë së S...ut, e thënë të 

vërtetën ajo gjendet midis këtyre dy shpijave dhe se të njëjtën gjithmonë e ka punu personalisht ( S.H)  
kurse S...a asnjëherë nuk e ka punu sepse atë arë e ka ble me pare, pra thënë të vërtetën e kam marrë 

prej AKP për ta shfrytëzuar me qira dhe për këtë ka provë të cilën edhe e do ta dorëzoj në gjykatë më 

vonë. S...u e din se ia ka hjek hujt të cilët i ka pas vendos për ta rrethuar këtë arë por edhe duke 

vendosur tel, në mënyrë që mos me i bërë lopa e tij dëm S... . 
Më tutje ky i akuzuar ka deklaruar se S... e ka mbyll me therra pjesën nëpër të cilën e ka kaluar lopën e 

tij ( S.H ) për ta quar për ta kullotur edhe atë tek ara e I..., e kusheririt të tij e cila edhe kufizohet me 
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pronën e serbit dhe se S...u ka dashur që ta merr gjysmën e arës së këtij sërbi për ta shfrytëzuar 

për interesa të tij, mirëpo këtë nuk e ka lejuar ky ( S.H ) sepse qysh tha më herët qiranë e ka pas 

të paguar nga unë ( S.H ) .  
Më tutje ka deklaruar se bunari në livadhin e S...së nga vendi i ngjarjes ku ka ndodhë ngjarja të cilën e 

ka përshkruar më lart është afro 40 metra dhe se as që ka qenë S...u në atë kohë kur ka ndodhë 

ngjarja me bashkëshorten e tij për ta mbuluar.  

Thënë të vërtetën ai bunar ka qenë i mbuluar edhe para ngjarjes por edhe pas ngjarjes ka vazhduar ashtu 

të jetë dhe se në krye të bunarit ka rrethojen prej drurit -sandekun dhe ajo është e mbuluar me sandek 

për mos me ra diçka në te.  
Me S...un ka pas mosmarveshje për mos me thonë gjithnjë sepse ai gjithëherë ia ka prish rrethojen të 

cilën e ka ba tek ara e sërbit dhe kur e ka pyet, ai ( S... ) i ka thënë  ( S.H ) se atë ( rrethojen ) e 

kanë prish fëmija dhe për kontestimin e shfrytëzimit të arës së serbit dhe heqjen e hujve me tel 

S.Hi e ka lajmëruar policin. 
Në pytjen e anëtarit të trupit gjykues Islam Thaqi i akuzuari S.H është përgjigjur: derisa unë kam 

qenë duke i paluar drut në oborrin e shtëpisë tij me gruan tij, afër tyre në vendin ku kanë qenë drut 

ka pas një sopatë dhe një motor për prerjen e druve me të cilin edhe i ka prerë drutë. Me të dal nga 
oborri i shtëpisë së tij përmes kapixhikut jashtë oborrit ka pa djemt e tij A... dhe K... si dhe djalin e 

vëllaut të tij S.H..1 edhe atë siç ka thënë më herët. Në atë moment njëkohsisht e ka pa edhe S...un i cili 

ka qenë me tërfurk në dorë dhe porsa e ka pa siç ka deklaruar më parë  është nis në drejtim të S...ut dhe 
me vete nuk ka pas kurfarë mjeti. Shtagat që i kanë pas djemt e tij dhe S.H..1 nuk kanë qenë thuprra por 

kanë qenë na qysh i qujm “gugjurica” dhe se ata kanë luajt me to dhe trashësia kanë qenë sa dyfishi i 

gishtit të madh. Gjatë kohës që e kanë godit S... edhe djemt e tij edhe S.H..1 me shtaga, ai ( S... ) ka 
qenë në këmbë duke u shty me mua ( S.H ) e ky ( S.H ) ka dasht me ja nxjerr tërfurkun.  

 

Në pytjen tjetër të mbrojtëses së të akuzuarit S.H i akuzuari S.H është përgjigjur : për gjendjen 

shëndetësore të S... nuk mund të deklarohet por e din se kur e ka shtyer gruja e tij ( S.H )  dhe kur ka 
shku ai ( S...)  me gruan e tij në drejtim të shtëpisë së tij ai ka shkuar në këmbë, por shton edhe këtë se 

S...u prapë ka bo hyxhym ( pra me      sulmu ) me ardh në drejtim të tij por nuk e ka lënë gruaja e tij.  

  
I akuzuari I.H  në mbrojtjen e tij ka deklaruar se : Në pytjen e mbrojtësit është përgjigjur se nuk din 

asgja për datën 21.09.2018 kur edhe ka ndodhë rasti, që janë rreh mixha i tij S.H me S.Sn. 

I akuzuari më tutje ka deklaruar se në datën e lartëcekur ka qenë në punë në Ferizaj edhe atë tek firma 
“P….”.  

Orari i punës në këtë firmë është prej orës 8 deri në ora 7 e mbrëmjes por nganjëherë edhe deri në 7 e 30 

të mbrëmjes ( që do të thotë deri në ora 19 përkatësisht 19 e 30 ), duke shtuar se këtë orar nuk e kanë të 

rregullt që do të thotë në punë janë deri në ora 7 e mbrëmjes mirëpo nëse ka punë atëherë vazhdojmë 
kryesisht deri në ora 7 e 30 përkatësisht 19 e 30. 

 

I akuzuari ka deklaruar se saktësisht nuk i kujtohet por rregullisht mbërrinë në shtëpi në ora 8 ose 8 e 10 
të mbërmjes. Më tutje shton se për çdo ditë ka udhëtuar me shefin e firmës P.F dhe se ai ( I…. ) të 

njëjtin e pret për me ardhë me veturë në fsh. …. dhe nga aty për çdo ditë udhëtojnë deri në firmën “P..”. 

Në këtë firmë ka punuar si punëtor i thjeshtë dhe me të ardhura mujore prej 200 eurove.  

Po ashtu vlen të theksohet se edhe kur është kthyer për në shtëpi është kthyer së bashku me shefin e 
kësaj firme.  

Lidhur me rastin që kishte ndodhur mes mixhes tij S.H dhe S... është  njoftuar pasi që është kthyer në 

shtëpi dhe se për këtë e ka njofuar nëna tij dhe se ajo i ka thënë se janë rreh dhe policia i kanë marrë 
S.H dhe  

. Më tutje shton edhe atë se nuk ka pas mundësi me pyet ma shumë nanën e vet pasi që policia babain e 

tij Sylejman Hasanin e kanë thirr  që me shku me marrë vëllaun tim S.H..1n dhe  e din se për me marrë 
S.H..1 ka shku edhe babai edhe nëna e tij. Më tutje deklaron se diku rreth orës 10 apo 11 të natës vëllau 

i tij  S.H..1 së bashku me nënën dhe babain e tij ka ardhë në shtëpi, thënë të vërtetën për këtë interval 

kohor për kthimin e tyre, pasi që e ka pyet nënën e tij ajo i ka treguar të nesërmen në mëngjes.  

 



 Numri i lëndës: 2018:057078 
 Datë: 19.06.2020 
 Numri i dokumentit: 00974338 
 

9 (36)  

   
20
18
:0
64
27
5 

I akuzuari I.H deklaron se nuk ka çka të sqarohet për atë që kanë thënë S...u me gruan e tij  me arsyetim 

se këto deklarata për te nuk vlejnë, sepse vërtetë nuk ka qenë në vend të ngjarjes por siç ka thënë më 
herët  ka qenë në punë në Ferizaj.  

I akuzuari I.H ka deklaruar po ashtu se në firmën Përparimi një evidencë për ardhje shkuarje nuk është 

mbajtur, me arsyetim se rregullisht në këtë firmë punon së bashku me shefin e kësaj firme mirëpo kur 
ka pas punë shtesë e ftojmë edhe punëtorin tjetër Naim Gashin, duke shtuar edhe atë se zakonisht gjatë 

sezones së verës Naimi vjen në punë kurse gjatë intervalit tjetër kohor nga shtatori deri në mars – prill 

të vitit e ndërpren por mund të ndodhë siçë ka thënë më herët që mvarsisht prej nevojave të firmës ai 

mund të vij në punë edhe atë dy herë në javë.  
 

I akuzuari I... ka shtuar se ma herët me S...un dhe H....n ka pasur raporte të mira por tu u keqësu tu u 

keqësu raportet janë prish, e shkak i përkeqësimit  të këtyre raporteve ka qenë problem i një 

livadhi të një serbi pasi që S...u gjithënjë ka dashtë me marrë gjysmën e atij livadhi, pasi që 

mixha tij S.Hi ka pagu qira institucionit emri i të cilit nuk i është kujtuar. Me sa e din këto raporte 

janë prishur para 6-7 muajve para se me ndodhë rasti. Thënë të vërtetën mes veti nuk kanë komuniku - 

nuk kanë fol dhe se S...u çdo herë ka dasht me bërë probleme dhe mu rrok kend e ka pa prej 

familjes tyre në livadh, ka fillu me sharë. Livadhi ka qenë i rrethuar por S...u i ka prish telat edhe ate 

duke i menjanuar edhe kujat edhe telin dhe me sa i kujtohet këtë e ka bërë para 6-7 muajve para se me 

ndodhë ngjarja. Tani raportet me S...un dhe familjen e tij nuk i kemi të mira pasi që të njëjtit nuk i flet.  
 

Në pytjen e anëtarit të trupit gjykues Venhar Salihu, i akuzuari përgjigjet duke sqaruar se zakonisht për 

të shkuar në fshatin Sllatinë e Epërme për me prit shefin unë nga shtëpia ime nisem në ora 7 e 20 deri 
në 7 e 30, në këmbë apo me bicikletë, dhe se ky fshat nga shtëpia ime është larg prej 2 deri në 2 km e 

gjysëm. Nga fshati Sllatinë e Epërme deri në Ferizaj konsideroj se me shefin me veturën e tij shkojmë 

për gjysëm ore apo edhe 40 minuta gjatë sezonës së dimrit, mendoj se nga fshati Sllatinë e Epërme deri 

në Ferizaj distanca është prej 14 deri 15 km. Më tutje i akuzuari jep edhe këtë sqarim zakonisht kur 
kthehem me veturë të  shefit por me shefin në fshatin Sllatinë e Epërme mbërri në ora 7 e 50 e 

mbrëmjes  por ka ndodhë që të mbërrijmë edhe në ora 8 e mbërmjes dhe nga aty ose në këmbë ose me 

bicikëll udhëtoj në shtëpi. Kur e marrë bicikllen zakonisht të njëjtën e lë derisa të kthehem te një pump 
në fshatin Sllatinë e Epërme emri i së cilës nuk më kujtohet, po ashtu as emrin e pronarit të kësaj pumpe 

nuk e dij, por atë e ka pyetur se a mund ta lë aty bicikllen apo jo dhe i njejti ka pranuar dhe mendonb se 

i njëjti është i moshës 40-45 vjeçare.  
 

Në pytjen tjetër pasuese se a ju kujtohet koha se kur ka ndodhë ngjarja kritike ditën kritike, i akuzuari 

I... është përgjigjur se nuk e din sepse nuk e ka pyetur nënën e tij, por kjo ngjarje ka ndodhë tu u terru 

apo në ora 6 apo më tepër të mbrëmjes por për këtë nuk është i sigurt. Më tutje i akuzuari sqaron se kur 
është kthyer nga puna se kur ka ndodhur ngjarja në mes mixhës së tij dhe S...ut nuk e ka ditë dhe se për 

këtë është vënë në dijeni ma vonë . 

 
Në pytjen e anëtarit të trupit gjykues Islam Thaqi i akuzuari I... përgjigjet se para se me ndodhë ngjarja 

kritike në firmën “Përparimi” është punësuar para një viti, ose një viti e gjysmë dhe se pronarin e ka 

djalë teze dhe se nga i njëjti ka kërkuar që të angazhohet nëse ka punë dhe ai ka pranu. Pushimin vjetor 

nuk e ka shfrytëzuar asnjëherë dhe se në këtë firmë punon edhe tani. Në punë ka qenë i rregullt dhe ka 
mundur të mungoj vetëm kur ndonjëherë kam qenë i sëmur dhe se për këtë e ka lajmëru pronarin.  

 

Në pytjen tjetër pasuese se a ju kujtohet se keni munguar gjatë muajit shtator të vitit 2018 i akuzuari I... 
është përgjigjur duke konsideruar se gjatë atij muaji nuk ka munguar në punë. Deklaratë lidhur me këtë 

rast në polici ka dhënë të nesërmen nga dita kur ka ndodhë ngjarja dhe në Stacion Policor ka shkuar së 

bashku me vëllaun e tij dhe mendon se nuk ka ndryshim në përmbajtje sa i përketë asaj deklarate dhe 
deklaratës së sotme.  

 

Në pytjen e kryetarit të trupit gjykues i akuzuari I... deklaron se, ditën pasuese nga dita kur ka ndodhë 

ngjarja nuk ka shkuar në punë, pasi që babai i tij e ka njoftuar se policia e ka ftuar me shku me dhanë 
deklaratë. Kur e ka pyet babain e tij se pse r ka ftuar policia ai i ja thënë se S...u e ka përmend se edhe 

unë kam marrë pjesë në atë ngjarje  por nuk më kujtohet se a e kam pyetur babain tim se si ka ndodhur 
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ajo ngjarje. Por është e vërtetë se unë e kam pyt vëllaun tim S.H..1n se si ka ndodh ngjarja një natë ma 

parë, dhe ai i ka than se deri sa u kon tu lujt me K... e A.H tek ara e serbit dhe se S...u ka fillu me i sha 
dhe u nis në drejtim të tyre kurse ata kanë qenë duke e ruajtur lopën e S.Ht, e pasi që S...u është ofruar 

afër tyre, se a i ka pa mixha im S.Hi apo ata e kanë thirr S.Hin vërtetë kjo nuk i kujtohet. 

 
 

I akuzuari S.S në mbrojtjen e tij ka deklaruar se ditën kritike në ora 07,00 ka shkuar në punë te firma “ 

Guri i Kuq “ me seli në Sadovinë të Jerlive, Komuna e Vitisë, ku edhe atë ditë ka punuar deri në ora 

18,00 e mbrëmjes. Në shtëpi me sa i kujtohet është kthyer diku rreth orës 18 e 30 por saktësisht nuk e 
din. Prej Sadovinës së Muhaxherëve ku e ka vendbanimin deri te Sadovina e Jerlive udhëton me bicikëll 

gati gjatë gjithë sezones sa është në punë dhe se distanca në mes këtyre dy fshatrave sipas bindjes së tij  

nuk është më shumë se 3 kilometra.  
E din se kur është kthyer në ora 18 e 30 nuk ka qenë terr. Kur është kthyer gruaja e tij  i ka thënë se po 

atë ditë, i ka dëmtuar kojshia në pronën e tyre dhe se lopën e kanë qit në pronën e tyre ku e kanë 

bunarin dhe se rreth bunarit ajo-lopa është “byryt” dhe është “shkarravit”. Me bashkëshortën e tij janë 

marrë vesh që së bashku të dalin dhe ta shiqojnë se a është dëmtuar prona e tyre e posaçërisht bunari. 
Prona e tij ku asht bunari është  livadh, pra nuk është e punuar dhe nuk është e mbjellur por se ky livadh 

është pronë e tij. Kjo pronë kufizohet me me një livadh të një serbit që e kanë pas kojshi-fqi por që ai 

me familjen e tij më nuk banon në fshatin e tyre. Me pronën e serbit, prona e tij ka qenë e kufizueme 

me tel dhe me hujë të cilët i ka vendosur S.H. Dhe se kur i ka vendos këta tela para ngjarjes kritike, 

vërtetë nuk i është kujtuar sepse vërtetë ka vite që e ka bërë këtë dhe nuk ka mundur me dal lirshum në 

pronën e këtij serbi sepse atë e ka pas në shfrytëzim S.H . 
Në të vërtetë ditën kritike ky gardh vërtetë tel me hujë mes pronës së tij dhe pronës së serbit nuk ka 

ekzistuar. S.Hi i ka bërë trysni që as pulat e as ndokush mos me dal në pronën e serbit sepse ka 

pretenduar se është pronë e tij. I ka angazhuar dy njerëz të fshatit edhe atë  Rafet Hasanin dhe Sabit 

Hasanin meqë ata janë të afërm të S.Hit, me shkuar te S.H dhe me i thënë që ai me mu largu deri në 

gjysëm të livadhit të serbit pasi që ai livadh i ka një hektarë dhe se gjysma e tij i takon atij ( S...ut 

) kurse  gjysma tjetër S.Hit. Mirëpo, te S.Hi ka shkuar vetëm Rafet Hasani kurse ai tjetri ka refuzuar 

por atij ( S...ut )  nuk i kanë kthyer kurfarë përgjigje. Kjo ka ndodhë një muaj ose një e gjysmë para 
ngjarjes kritike.  

Pasi që i ka dhënë S.Hit afat për me i hjek hujtë dhe telin, ai ( S.Hi ) nuk e ka bërë këtë, kështu që këtë e 

ka bërë vet ( S...u ) dhe i ka hjek hujtë dhe telin në kufinin mes pronës së tij dhe pronës së serbit. Derisa 
i ka shkul hujtë dhe e ka mënjanuar telin e kjo ka ndodhë pasi që e ka dërguar Rafetin si ndërmjetësues, 

pronën e serbit e ka shfrytëzu S.H. Pra ai e ka kosit këtë livadh dhe e ka marrë sanën për vete dhe se 

këtë e ka bërë vet dhe kërkush nuk ia ka dhënë për shfrytëzim.  

 
Ditën kritike kur është kthyer nga puna me synim për të shkuar te bunari i cili gjendet në pronën e tij, 

pra në livadhin e tij, në kufi me pronën e serbit edhe atë me bashkëshorten tij, i ka marrë një palë dana 

dhe një truq tel për me shtrëngu najllonin mbi bunarin i cili ka qenë i rrethuar me najlon.  
Së bashku me gruanë e vet ( S...u ) ka shkuar te bunari i cili nuk ka pas kapak as arkë të drurit por rreth 

bunarit janë të ngulur disa hujë dhe distanca në mes tyre përafërsisht ka qenë gjysmë metër dhe përreth 

bunarit në pjesën e jashtme të hujve është i vendosur najloni në mënyrë që mos me ju lag hidrofori 

sepse e ka në këtë bunar meqë ujin e pijes e merr prej këtij bunari.  
Edhe pse me gruan e tij ka shkuar te bunari për me përforcu najllonin rreth bunarit me tela, këtë nuk e 

kam bërë, për shkak se pozitën e kanë pas ashtu që, nuk i kanë parë personat që ju kanë ofruar te bunari 

edhe  atë S.H, I... dhe S.H..1.  
E ka parë personalisht kur S.Hi e ka shtyer bashkëshorten e tij dhe ajo është rrëzuar për toke, kurse atij ( 

S...ut ) i është drejtuar S.Hi me fjalët : 

”deri sot më ke ik, sot kah don mem ik” dhe se këto fjalë i ka thënë edhe kur ka dhënë deklaratë në 
polici edhe në prokurori, kurse ky atij ( S.Hit ) si ka thënë asgjë.  

Por e ka dëgjuar,kur S.Hi ju ka than edhe I...it edhe S.H..1t “ q… nanën mëshoni dhe mytne”. 

Atëherë i pari që e ka goditë me lopat edhe atë me teh të lopatës mu në dorën e majtë edhe atë në 

mes gishtit të madh të dorës dhe gishtit tregues ka qenë I...i, e pas tij me shtag S.H..1 edhe atë 

vetëm njëherë në krahun e djathtë mbi bërryl, kurse S.Hi më ka godit me tërfurk në krye ( kokë ) 

edhe atë me qyk të hekurit të tërfurkut sepse tërfurki i ka pas rremat e hekurit dhe pas kësaj goditje 



 Numri i lëndës: 2018:057078 
 Datë: 19.06.2020 
 Numri i dokumentit: 00974338 
 

11 (36)  

   
20
18
:0
64
27
5 

ky         ( S...u ) është rrëzuar për tokë dhe pastaj i kanë sjellur nëpër pjesë të ndryshme të trupit sa kanë 

mundur.  
Kur është rrëzuar në tokë ( S...u ) e ka humbur vetëdijen edhe atë kur S.Hi e ka goditë me tërfurk në 

krye ( kokë ) dhe këtë ia ka treguar gruaja e tij duke shtuar se në vend të ngjarjes ka arritur edhe gruaja 

e S.Hit, e cila  S.Hit dhe dy të tjerëve ( S.H..1t dhe I...it ) ju ka thënë “boll se e keni myt” dhe me 
insistimin e gruajes së S.Hit ata janë larguar prej tij ( S...ut ).  

Më tutje i akuzuari S... ka deklaruar se në vend të ngjarjes nuk e ka goditur askend, pra as S.Hin, 

pasi që me mjetet që i kanë pas ata në dorë ky ( S...u ) nuk ka mundur me i godit ata. Më tutje ka shtuar 

se kur i ka sjell ( mëshuar ) I...i me lopatë ky     ( S...u )  i ka pas në dorë një palë dana të telit.  

Para ngjarjes kritike por edhe pas saj ky ( S...u ) ka qenë i gatshëm me bërë marrëveshje edhe atë 

që gjysmën e livadhit të serbit me shfrytëzu S.Hi e gjysmën tjetër ky ( pra S...u ).   

 

Në pyetjen e mbrojtësit i akuzuari S... ka deklaruar se pasi që janë larguar S.Hi, I...i dhe S.H..1 

nga vendi i ngjarjes, ka ardh vëllau im H.S dhe së bashku me bashkëshorten time më kanë dërgu 

në shtëpi. Por, vëllau i tij ( H.... ) duke ardhë në drejtim tyre ( S...ut dhe gruajës së tij )  S.Hi e ka godit 

H....n në shpinë njëherë dhe i ka thënë se vëllaun ta kom mbyt dhe tani edhe ty kam me të myt, e këtë 
S...ut ia ka thënë gruaja e tij sepse këto fjalë të S.Hit i ka ndëgju ajo, dhe se këto fjalë ia ka thënë ajo 

derisa ka qenë në Spital. 

Në këtë fazë të procedurës i akuzuari S... i ka propozuar gjykatës që të administrohet si provë një foto 
ku në të cilën shihet një mbulesë me najlon e cila është e rrethuar që në dukje duket me tel ndërsa në një 

distancë të caktuar shihen tri shtëpi .  

 
Në pyetjen se nga është siguruar kjo foto, i akuzuari S... ka sqaruar se këtë ia ka siguruar av.Halit S.Hi 

nga policia –Stacioni Policor në Viti edhe atë se këtë foto e kanë bërë policia kur kanë qenë në vend të 

ngjarjes. 

 
Në pytjen pasuese se pse kjo foto nuk gjendet në shkresa të lëndës, dhe nëse eventualisht gjendet se a e 

ka në posedim prokurori i shtetit i njëjti përgjigjet se këtë foto nuk e ka në shkresa të lëndës.  

 
Në pytjen e prokurorit të shtetit i akuzuari S... është përgjigjur se unë kam shkuar në Habitat dhe 

zyrtarët e Habitati i kanë thënë se pasi që prona juaj kufizohet me pronën e serbit atëherë ju merrne 

gjysmën, e gjysmën tjetër S.Hi sepse është ndaluar dhënja me qira për shfrytëzimin e palujtshmërive të 
pronarëve serb. Këtë veprim e ka ndërmarrë tre muaj pa ndodhë ngjarja. Më tutje shton edhe këtë se 

para tre muajve para ngjarjes kritike pronën e serbit e ka shfrytëzuar S.H. Pastaj se është e vërtetë se 

S.H e ka shfrytëzuar por e ka vu në lajthim Habitatin pasi që zyrtarët e Habitatit e kanë njoftuar se kinse 

ky ju ka thënë atyre se S...u nuk ka para për ta shfrytëzuar me qira. 
 

Në pytjen e prokurorit të shtetit i akuzuari S... është përgjigjur, me sa e din  shfrytëzimin e pronës së 

serbit S.H e ka marrë përmes Habitatit e jo prej pronarit të kësaj prone, pra prej serbit. Unë nuk jam 
ftuar nga Habitati që me liru pronën sipas kërkesës së pronarit serb, mirëpo unë nuk e kam pas në 

shfrytëzim pronën e atij serbi. Më tutje i akuzuari S... sqaron në mënyrë të jashtëligjshme S.H ka marrë 

kontratën mbi qiranë për shfrytëzimin e pronës së serbit pasi që edhe unë kam pas të drejtë në 

shfrytëzim.  
 

Në pytjen e prokurorit të shtetit i akuzuari përgjigjet në momentin kur kanë ardhur te bunari ku kam 

qenë unë me gruan time edhe atë S.Hi, I...i dhe S.H..1 në vend të ngjarjes nuk ka qenë askush, bile më 
tutje ka sqaruar se unë nuk kam pa që aty afër të ketë qenë ndonjë fëmijë me kafshë. 

 

Në pytjen e prokurorit të shtetit se a është e vërtetë që ju para se me ardhë S.Hi, I... dhe S.H..1 në vend 
të ngjarjes ta keni përdorur ju tërfurkun ndaj fëmijëve të S.Hit dhe të vëllaut të tij, i  akuzuari S... është 

përgjigjur se kjo nuk është e vërtetë.  

 

Prokurori i shtetit – ju thatë se kur keni shkuar te bunari ju keni pasur vetëm një palë dana dhe një 
grusht tel, a është e vërtetë që ju të keni pas edhe ndonjë send tjetër përkatësisht tërfurk për të cilin 

pretendon se e keni poseduar i pandehuri S.H dhe me te ta keni sulmuar S.Hin dhe të tjerët, i 
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akuzuari S... në mënyrë kategorike e ka kundërshtuar këtë sepse vërtetë me vete nuk ka pas tërfurk dhe 

S.Hin apo të tjerët nuk i ka sulmu.   
 

Prokurori i shtetit ka deklaruar se gjatë seancave lidhur me këtë lëndë jeni të njoftuar bile edhe përmes 

mendimit të ekspertit mjeko ligjor se i akuzuari S.H ka lëndime të rënda trupore të përshkruara si 

në ekspertizën mjeko ligjore me sqarime shtesë nga eksperkti në seancë gjyqësore, atëherë a jeni 

në dijeni se kush ka mund t’ia shkaktoj këto lëndime të akuzuarit S.H, i akuzuari S... është përgjigjur se 

në rastin konkret kemi manipulim të mikut të tij Emrush Ismajlit i cili punon te nëna Naile ( 

vërejtje sqaruese e gjykatës – qendër rehabilituese në Kllokot ) dhe me mjek çështjen e lëndimit të 

S.Ht e ka rregulluar në mënyrë që i njejti t’i shmanget përgjegjësisë penale. Pastaj ka shtuar i 

akuzuari S... se personalisht ka marrë shërbim mjekësor në shtëpi dhe nga një mjek emrin dhe 

mbiemrin e të cilit nuk e din dhe se ai i ka thënë se mikun e ki ti të zoti - Emrush Ismajli tu 

pretendu në S.H ( vërejtje e gjykatës : kinse mjeku i tillë nuk e ka ditur se pacienti quhet S... dhe 

e ka ngjatrruar atë me personin S.Hn ) dhe se nuk ka as gjyqtar e as prokuror mi ra në fije dorës 

tande. Duke vazhduar se një person me emrin Xhemajl Hasani së bashku me persona tjerë kanë 

ndërhyrë dhe kanë ndërmjetësuar për mu pajtu dhe pasi që unë ( S...u ) kam kërku që çashtja të shkoj 
vetëm përmes gjykatës, ai më ka thënë mua ( duke mendu në Xhemajlin ) se S.H ka me bo intervenca 

bile ka me pagu gjykatën nëse është nevoja vetëm e vetëm për mos mu gjyku. 

 
Kryetari i trupit gjykues të akuzuarit S... ia ka tërhek vërejtjen se në fjalin e fundit duke e akuzuar 

mjekun i cili i ka ofruar shërbime mjekësore ( S... ) dhe personin Xhemajl Hasani me pretendime si më 

lartë se këto pretendime nuk kanë të bëjnë me mbrojtjen e tij për ta shfajësuar të njëjtin por direkt për t’i 
futur të njejtit në zonë kriminale të karakterit penal, prandaj për thënjet e tilla keni detyrim që para 

organit kompetent të ofroni prova për t’i dëshmuar ( provuar ) këto thënie  se përndryshe ju personalisht 

futeni në zonë penale nëse vërtetohet e kundërta ju mund edhe të përgjigjeni penalisht. Kjo pjesë e 

procesverbalit është diktuar me zë në prani të  prokurorit të shtetit ( të cilit në fund të seancës gjyqësore 
edhe i është dorëzuar një kopje e procesverablit si gjithë herë që veprohet nga gjykata, pasi që prokurori 

i shtetit është përfaqësues i aktakuzës lëndore ).  

 
Në pytjen e  prokurorit të shtetit i akuzuari S... deklaron se te tre pra edhe S.Hi, edhe I...i edhe S.H..1, 

përkatësisht S.Hi ka qenë në mes të I...it dhe S.H..1t kanë qenë afër meje. Unë nuk e dij se atë ditë a ka 

qenë në punë I.H edhe atë se a ka ardhë më herët prej punës apo jo sepse unë jam kon në punë, mirëpo 
në vend  të ngjarjes I.H së bashku me S.Hn e S.H..1 ka qenë, mirëpo nuk më kujtohet se çka ka pas 

vesh.  

 

Në pytjen e mbrojtëses së të akuzuarit S.H edhe atë av.Sadbere Maliqi i akuzuari S... është përgjigjur se 
lidhur me këtë rast ka dhënë deklaratë edhe në polici edhe në prokurori dhe se mbetet pranë të njëjtave 

deklarata pa ndryshime dhe plotësime.  

 
Pastaj se a është e vërtetë se ju keni dhënë deklaratë lidhur me këtë rast me dt.24.09.2018 në polici, i 

akuzuari S... deklaron po, andaj në këtë fazë të procedurës penale nga trupi gjykues mbrojtësja e të 

akuzuarit S.H ka kërkuar që t’i mundësohet ta bëjë ballafaqimin e të akuzuarit S... me një pjesë të 

deklaratës së tij të dhënë në polici me dt. 24.09.2018, për shkak se e njëjta është në kundërshtim me 
mbrojtjen e të akuzuarit S... përkitazi me arsyen se pse ai ka dal me bashkëshorten e tij te bunari i 

tij dhe atë në faqen e dytë pasusi i parë me tekst si në vijim:  
në pytjen e hetuesit policor i akuzuari S... është përgjigjur “ më dt.21.09.2018 rreth orës 18,00 unë 

kam shkuar në fund të oborrit me rregullu një bunar sepse më ishte shpluar nga era” kurse gjatë 

shqyrtimit gjyqësor ka thënë se arsye që ka shku tek bunari ka qenë arsye tjetër ( vërejtje : si më lart në 

mbrojtjen e tij), i akuzuari S... është përgjigjur se e vërteta është ajo që kam thënë në polici, më 
tutje i është ofruar procesverbali i hetuesit policor për ta identifikuar nënshkrimin se a është i tij apo jo, 

i akuzuari ka deklaruar se nënshkrimi në këtë procesverbal vërtetë është i tij dhe se të njëjtën e ka 

nënshkru hetuesi Sadulla Pira. 

Më tutje i akuzuari S... ka deklaruar se ora 18 ka qenë në punë prandaj edhe hetuesi policor gabimisht e 
ka shënuar këtë orë sepse unë në shtëpi kam mbërri pas orës 18 dhe konkretisht nuk mund të them por 

ekziston mundësia që me qenë 18 e 30 .  
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Po ashtu nga trupi gjykues ka kërkuar që t’i mundësohet si mbrojtëse që të akuzuarin S... ta ballafaqoj 
edhe me një pjesë të deklaratës së tij të dhënë në Prokurori në lidhje me arsyen e daljes tek bunari 

dhe pranisë së personave që kanë qenë aty edhe atë në faqen e dytë pasuesi i fundit edhe atë me tekst 

si në vijim:  
 

” më datën kritike përderisa unë kam shkuar bashkë me bashkëshorten time nga shtëpia jonë te bunari i 

ujit që është diku në largësi prej 100 metrave në pronën tonë, me qëllim që ta mbështellim pompën e 

ujit-hidroforin meqë pat filluar të prishet koha, me vete kam patur dana të metalta për ti përdorë për tel 
por po ashtu kam pasur edhe tel….” po ashtu në vazhdim i akuzuari S... ka deklaruar se “ … pastaj kam 

ndëgjuar një zhurmë dhe kur jam drejtuar kam vërejtur se aty afër bunarit prej 3 deri 4 metrash kanë 

arritur S.Hi me djalin e vëllaut të tij I...in dhe S.H..1 si dhe djemtë e S.Hit A... dhe K...i jo madhor,…” 
atëherë cila është e vërteta atë që e keni thënë sot për arsyen e daljes tek bunari dhe pranin e personave 

në prokurori kurse sot jeni deklaruar për arsye tjetër siç u cek më lartë por edhe faktin se keni deklaruar 

se së bashku me S.Hin, I...in dhe S.H..1 nuk ka qenë asnjë person e as që afër bunarit ka qenë ndonjë 

person tjetër, i akuzuari S... është përgjigjur  se unë kur jam ballafaquar së pari herë të pranishëm kanë 
qenë S.Hi, I...i e S.H..1 mendoj se masandej kanë mundur me ardhë A..., K...i por edhe bashkëshortja e 

S.Hit.  

 
Po ashtu mbrojtësja ka kërkuar që ta ballafaqoj të pandehurin me një pjesë të deklaratës së tij të dhënë 

në polici edhe atë faqja e dytë ,përgjigjja e gjashtë me përmbajtje si në vijim :”… dhe kam dal ta 

mbuloj bunarin e më pas ta mbylli shtegun ku e kanë kaluar lopën mirëpo shtegun nuk arrita ta mbylli  
sepse ata më sulmuan dhe më bënë në këtë gjendje”, atëherë nga i akuzuari kërkohet të jap shpjegime se 

me çka ka pas të bëjë aj shteg, i njëjti ( S...u ) jep këtë sqarim se përmes atij shtegu që ka qenë në 

pronën time ka pas mundësi që të kalojnë kafshët për të shkuar më tutje në pronat e të tjerëve por duke 

kaluar nëpër pronën time. Ai shteg ka qenë i gjerë afro 1 metër kurse pjesa tjetër ka qenë e rrethume me 
tel me thepa dhe qëllimi im ka qenë që pasi ta rregulloj bunarin të kthehem në shtëpi dhe pastaj të shkoj 

ta marrë një çekiq ma të madh për ta mbyll atë shteg por siç thash nuk kam arritë me bo se ndodhi 

ngjarja.   
 

Po ashtu mbrojtësja kërkon që ta ballafaqoj të pandehurin S... edhe me një pjesë të deklaratës së dhënë 

në polici në faqen e dytë pasuesi i fundit edhe atë me tekst si në vijim: ”nuk kam mundur të gjej 

dëshmitar por pasi që më kanë sulmuar kanë ardhë edhe gratë e tyre edhe gruja ime më pas dhe 

vëllau im ka vrapuar dhe na ka ndarë”, kurse gjatë seancës së sotme ka deklaruar kur është goditë 

nga tre personat në fjalë është rrëzuar për tokë dhe ka humb vetëdijen dhe se gjatë mbrojtjes së 

tij ka deklaruar se  kush ka qenë i pranishëm dhe çka kanë thënë i ka ndëgjuar nga 
bashkëshortja e tij, kurse sipas përmbajtjes së kësaj deklarate bashkëshortja dhe vëllau i tij ka ardhë 

pasi që është goditur nga personat në fjalë dhe se ata i kanë ndarë, atëherë cila është e vërteta atë që e ke 

thënë në polici apo atë që e keni thënë në shqyrtim gjyqësor, I akuzuari S... është përgjigjur : unë kur 

më kanë godit tre personat që kanë ardhë te bunari nuk e kam humbur vetdijen menjëherë por 

atë e kam humb kur më ka godit S.Hi në kokë me tërfurk.  
 

Në këtë fazë të procedurës – seancës së shqyrtimit gjyqësor ka kërkuar fjalën mbrojtësi i të akuzuarit 
S... edhe atë av.Nasuf Nasufi dhe pasi që i është lejuar ka deklaruar :  

 

se ka vërejtje në vërejtjet e koleges së tij – mbrojtëse e të akuzuarit S.H lidhur me ballafaqimet me 
pjesët e deklaratës së të akuzuarit S... të dhënë në polici sepse procedura penale përkatësisht e hetimeve 

ndaj të dyshuarit S... fillon nga nxjerrja e aktvendimit për fillimin e hetimeve nga ana e Prokurorisë 

themelore, e në bazë të kësaj deklaratat e të mbrojturit të tij të dhëna në polici nuk janë deklarata që 
duhet falë besimin sepse deklaratat e tilla janë të karakterit administrativ e jo penal dhe eventulalisht 

prova për fillimin apo mos fillimin e hetimeve ndaj ndonjë personi të dyshuar dhe se me rëndësi është 

vetëm ajo që atëherë i pandehuri e thotë në procedurën penale si para gjykatës ashtu edhe prokurorisë. 

 
Trupi gjykues lidhur me vërejtjen e mbrojtësit të të akuzuarit S... ka konstatuar se mbrojtësja e të 

akuzuarit S.H në mënyrë antiligjore nuk e ka ballafaquar të akuzuarin S... me disa pasuese të deklaratës 
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së tij të dhëna në polici, pasi që hetuesit policor në kuptim të nenit 73 paragrafi 3 të KPP-s kanë të 

drejtën e intervistimit të personave që mund të jenë të dyshimtë për kryerje të një vepre penale, por së 
pari duhet të informojnë të dyshuarin për veprat penale për të cilat dyshohet se ai i ka kryer dhe për të 

drejtat e tij në bazë të nenit 125 paragrafi 3 të KPP-s, duke hartuar një raport policor nga intervista, i cili 

duhet të përmbledh në mënyrë të saktë pyetjet dhe përgjigjet gjatë intervistës, duke dhënë identitetin e 
zyrtarit policor që e ka intervistuar, të dyshuarin, kohën, datën dhe vendin e mbajtjes së intervistimit. 

Në rastin konkret këto kushte ligjore janë plotësuar e posaçrisht njoftimi me të drejtat e të dyshuarit 

duke përfshirë edhe mbrojtësinë profesional. Kjo deklaratë – intervistë mund të përdoret për ta 

kundërshtuar deklaratën e të pandehurit në gjykatë. Në kuptim të nenit 123 paragrafi 5 të KPP-s 
deklaratat e dhëna nga i pandehuri në çfarëdo konteksti, nëse janë dhënë në mënyrë vullnetare dhe pa 

shtrëngim, janë prova të pranueshme gjatë shqyrtimit kryesor kundër të pandehurit, por e njëjta nuk 

mund të shërbej si prove e vetme fajësuese apo vendimtare për dënimin e të pandehurit. 
 

Vlen të theksohet se i akuzuari gjatë mbrojtjes së tij shprehimisht ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

deklaratave të dhëna në polici dhe në prokurori, duke i fuqizuar të njëjtat në aspektin e mbrojtjes së tij 

gjatë seancës së shqyrtimit kryesor gjyqësor. 
 

Mirëpo, në kuptim të nenit 361paragrafi 1 të KPP-s shprehimisht parashihet se gjykata aktgjykimin e 

bazon vetëm në faktet dhe në provat e proceduara në shqyrtim gjyqësor. Pra, gjykata nuk mund ta bazon 
aktgjykimin në provat të cilat nuk janë proceduar gjatë shqyrtimit gjyqësor duke e zbatuar ndër të 

tjera edhe parimin e drejtëpërdrejtshmërisë dhe atë kontradiktor.  Prandaj, gjykata për arsyet e 

lartcekura i ka konsideruar si të pa baza vërejtjet e mbrojtësit të të akuzuarit S... në pyetjet e 
parashtruara nga ana e mbrojtëses së të akuzuarit S.H me rastin e ballafaqimit të këtij të akuzuari me 

intervistën përkatësisht deklaratën e të pandehurit S... të dhënë në Polici para hetuesve policor, duke i 

futur në procesverbal edhe pytjet e parashtruara me rastin e ballafaqimit edhe përgjigjet e dhëna në 

plotni nga ana e të akuzuarit S.... 
 

 

4. Deklaratat e dëshmitarëve  

 

4.1.I dëmtuari në cilësi të dëshmitarit H.S lidhur me çështjen penale lëndore ka deklaruar si në 

vijim:  
 

Fillimisht konstatohen vërejtjet e kryetarit të trupit gjykues për shkak se ky i dëmtuar ka deklaruar se 

nuk donë me dëshmuar, e pastaj në parashtrimin e pyetjeve i njëjti është vonuar në dhënien e 

përgjigjeve nga ana e tij. I akuzuari S.S ka deklaruar se të njëjtin e ka vëlla, e pastaj sa i përket 
lëndimeve trupore e posedojnë dokumentacionin mjekësor, e pastaj kryetari i trupit gjykues ka konstuar 

se sa i përket ekspertizës mjeko-ligjore lidhur me lëndimet trupore të të dëmtuarit H.S e njëjta gjendet 

në shkresa të lëndës. 
Prokurori i shtetit në këtë fazë të procedurës ka deklaruar : se me sa e ka kuptuar H.S heziton ose nuk 

dëshiron me dëshmuar vetëm për vëllain e tij por ai duhet të dëgjohet në cilësi të të dëmtuarit si 

dëshmitar  lidhur me dy akuzat ndaj dy të akuzuarve tjerë.  

Kryetari i trupit gjykues pasi që në pyetjet e parashtruara edhe atë lidhur me emrin, mbiemrin e tij, 
vendbanimin e tij por edhe për njoftimin sqarues se nuk është i detyruar me dhanë deklaratë  si 

dëshmitar meqë e ka të akuzuar edhe vëllain e tij S.S, ka dhënë përgjigje dhe ka deklaruar se nuk 

dëshiron me dhanë deklaratë por në pyetjen se kush e ka goditur  si palë e dëmtuar, i njëjti ka dhënë 
përgjigje se atë e ka goditur i akuzuari i parë S.H,  

gjykata nxjerr aktvendim procedural me konstatim se i dëmtuari H.S në cilësi të dëshmitarit do të 

dëgjohet përkitazi me dy akuzat e aktakuzës ndaj dy të akuzuarve tjerë S.H dhe I.H, mirëpo njëkohsisht 
do të ftohet eksperti psikolog për t’u deklaruar se ky person a është i aftë për t’u deklaruar si 

dëshmitarë por edhe si i dëmtuar. I njëjti është liruar që mos të dëshmoj ndaj vëllait të tij S.S në 

kuptim të nenit 127 paragrafi 1 nënparagrafi 1.2 të KPP-e. 

Në seancën e radhës ekspertit psikolog Sh.J i është siguruar hapësirë e veçantë  në kuadër të ndërtesës 
së kësaj gjykate për ekzaminim në aspektin e psikologut se i dëmtuari në cilësi të dëshmitarit H.S është 

në gjendje për të dhënë deklaratë apo jo sipas rregullave të shkencës së psikologjisë dhe provojave të tij 
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si ekspert psikolog, duke ia dorëzuar paraprakisht dokumentacionin mjekësor lidhur me gjendjen 

shëndetësore të tij. 
 

Pasi që nga eksperti psikolog Sh.J janë marrë të dhënat personale, se profesioni i tij është ekspert  

psikolog, të cilën veprimtari e ushtron qysh nga viti 2015 duke përcjellur edhe të arriturat shkencore të 
kësaj lëmie, i është tërhequr vërejtja se është i detyruar që ta thotë të vërteten nga lëmia e tij dhe se 

deklarimi i rrem paraqet vepër penale, ka deklaruar:  

Se H.S mund të përgjigjet në pyetjet e parashtruara, por duhet pasur parasysh nivelin e shkollimit të tij 

meqë ka vetëm 6 klasë të shkollës fillore e mund të ketë probleme për ta kuptuar ndonjë term të gjuhës 
letrare meqë këtë e ka vërejtë gjatë ekzaminimit si ekspert. I njëjti është i orientuar në kohë dhe hapësirë 

por edhe rrethit që në aspektin profesional e kemi kodin si 3D që do të thotë tredimenzional, meqë i 

njëjti mund ta di se ku gjendet por edhe të përgjigjet për këtë, e din edhe kohën, muajin dhe vitin që do 
të thotë se është i orientuar në pikëpamje të kohës dhe të hapësirës. Ka konsideruar se është e 

nevojshme prania e tij si ekspertë gjatë marrjes në pyetje të këtij dëshmitari, meqë ndoshta të njëjtit i 

nevojitet ndihma profesionale në momentet e caktuara gjatë marrjes në pyetje.  

 
Marrja në pyetje e këtij dëshmitari është bërë në prani të ekspertit psikolog. 

 

Në pyetjen e mbrojtëses së të akuzuarit S.H, eksperti është përgjigjur se kemi të bëjmë me person të 
përgjegjshëm për veprimet e tij, mirëpo i njëjti ka probleme për shkak të rrethanave që i ka cek më heret 

e që janë të karakterit social dhe se personalisht ka deklaruar se nuk është duke përdorur terapi 

mjekësore. 
Pastaj është ftuar dëshmitari H.S i cili është njoftuar se është ftuar në cilësi të të dëmtuarit por edhe të 

dëshmitarit, se me të akuzuarit S.H dhe I.H nuk është në farefisni kurse të akuzuarin S.S e ka vëlla, 

duke u njoftuar me të drejtat e tij por edhe detyrimet e tij për ta thënë të vërtetën, meqë deklarimi i 

rremë paraqet vepër penale. I njëjti është njoftuar se si dëshmitar mund të deklaroj vetëm ndaj dy 

të akuzuarve S.H dhe I.H siç edhe është marrë vendim nga trupi gjykues. 

 

Kryetari i trupit gjykues konstaton se ky dëshmitar nuk është në gjendje me kuptu fjalën dëshmitar dhe 
me rastin e parashtrimit të pyetjeve për të dhënat personale  por edhe për njoftimin për të drejtat dhe 

detyrimet e tij i njëjti vazhdon me sjelljet e tij që nuk përputhen me njoftimet në fjalë duke u drejtuar në 

drejtim të dy të akuzuarve S.H dhe I.H edhe atë duke shtrirë dorën e djathtë dhe bërë me gisht në 
drejtim të tyre. 

 

Kryetari i trupit gjykues për këtë shkak edhe e ka ndërprerë senacën e shqyrtimit gjyqësor  duke kërkuar 

nga eksperti psikolog që ta vazhdoj ekzaminimin psikologjik të këtij dëshmitari pasi që i njëjti ka 
probleme shëndetësore sa i përketë aftësisë për gjykim meqë nuk përgjigjet në kërkesat kryetarit të 

trupit gjykues rreth të dhënave personale e posaçrishtë rreth njoftimit për të drejtat dhe detyrimet e tij si 

dëshmitar, edhe atë në kohëzgjatje prej 30 minutave. 
 

Në vazhdim eksperti psikolog ka deklaruar se gjatë ekzaminimit plotësues direkt vërtetë ky dëshmitar 

ka probleme të gjendjes emocionale por të njëjtat janë edhe të karakterit traumatik, të cilat i ka fituar 

gjatë jetës së tij, e të cilat ndikojnë edhe në paraqitjen ose deklarimin e tij para trupit gjykues. Për pjesën 
tjetër ka mbetur pranë mendimit të dhënë më heret në procesverbal. 

 

Është ftuar i dëmtuari në cilësi të dëshmitarit dhe në pyetjen e prokurorit të shtetit është përgjigjur se 
ngjarja ka ndodhur vitin e kaluar duke shtuar se atë ditë vëllau i tij S...u me grun e vet ka shku te bunari 

me mbulu atë, kurse ky ( H... ) ka qenë te shpija tu qarë dru. E ka pa S.H kur ka ngarë ( vrapuar ) prej 

shpijes së vet me tërfurk. Aty kanë shkuar edhe djali i vet S.H..1 por edhe djali i Selmanit  të cilin vëlla 
e ka S.H. Kur e ka pa tue i mshu ( goditur ) vëllaut tetkrejt ( të gjithë ) dhe i kishin hyp përmbi, e ka pa 

se S.H i ka mshu me tërfurk, djali i S.H i ka mëshu me shtag ( shkop druri ) por ai edhe mua më ka sill ( 

godit ) edhe më ka qit në tokë edhe ma kurrëgja skam pa. Mua më ka mshu S.H me tërfurk edhe atë 

në shpinë dhe më ka qit në tokë. 
Unë jam qu dhe jam shkuar te shpija, kanë ardhur policia dhe mjekët dhe na kanë que në Stanicë ( duke 

mendu në Stacion Policor ). Unë kurrëgja si kam thanë S.H. S... nuk ka pas tërfurk në dorë. Unë e 
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kam marrë për krahu vllavin tem S...un e kam qu te shpija.Mu nuk më ka nimue kurrkush te shpija. 

S... ka pas gjak në krye por edhe në duarë. Kur e kam que S...un te shpija edhe gruaja e tij e ka kap për 
dore. Bunari është në livadhin tem. Policia na ka que te mjeku edhe mue edhe S... . 

Në pyetjen e prokurorit të shtetit i dëmtuari H.S ka deklaruar se nuk ka kurrëfarë kërkese pasuore 

juridike. 
 

Në pyetjen e mbrojtëses së të akuzuarit S.H dëshmitari H... është përgjigjur : ky ka dal me tërfur ( duke 

aluduar me dorë në drejtim të të akuzuarit S.H ) dhe ka ngarë           ( vrapu ) në drejtim të vëllavit tem 

dhe i ka sjell atij sefte ( për të parën herë ) pastaj djali i vet ka sjell ( goditur ) me shtag  por edhe djali i 
Selmanit. Djali i Selmanit e ka emrin I...  ndërsa djali i S.H e ka emrin S.H..1. Në drejtim të vëllavit tem 

kam ngar ( vrapu ) vet dhe nuk më ka thirr kërkush, dhe se nga oborri ku jam kanë tu pre dru, te bunari 

ku jam kon vëllavi jem doket ( duket përkatësisht shifet ). Kur jam shku unë me pshtu vëllavin dhe ky – 
tu mendu në S.Hin dhe djalin e tina ma kanë mëshu , edhe atë S.Hi me tërfurk në shpinë, kurse djali i tij 

me shtag në dorë. 

 

Në vend të ngjarjes përveç vëllavit tem S...ut, gruajës së tij Qefseres, S.Hit dhe djalit të tij S.H..1t 
askush tjetër aty nuk u kon, po as afër nuk ka pas lopë. Këtë e ka përserit se përveç tyre në vend të 

ngjarjes nuk u konë askush tjetër. 

Në pyetjen plotësuese të mbrojtëses së S.Hit dëshmitari H...  përgjigjet se në vend të ngjarjes edhe djali 
i S.Hit S.H..1 u konë, por ka shtu se aty u konë edhe djali i Selmanit që e ka emrin I.... Nuk e ka pa që u 

kon i lëndum S.Hi duke shtuar se vetëm këta kanë sjell. 

 
Kryetari i trupit gjykues ka konstatuar se dëshmitari H...  përgjigjet jo në bazë të pyetjeve të 

parashtruara por sipas hamendjes së tij dhe gjithnjë i përseritë fjalët “ veç këta kanë sjell “ tu mendu në 

S.Hin dhe personat e cekur më lart edhe atë në S.H..1 por edhe në I...in. 

 
I akuzuari S.S ka vërejtje se vëllai tij H.... nuk është në gjendje me njoft se fëmiju i kujt është si në 

rastin konkret që e ngatrroj S.H..1 me S.H  duke thënë se ai është djalë i tij a në të vërtetë nuk është, pra 

nuk është në gjendje me mbajt në mend as emrin e gruas së tij dhe sot menzi në seancë që ia qëlloj 
emrin. 

 

Në pyetjen e anëtarit të trupit gjykues dëshmitari përgjigjet: se personi i dytë i ulur në ulësen e dedikuar 
për të akuzuar e ka emrin I... dhe ai është djalë i Sylejmanit dhe se ky person ditën kritike ka qenë aty  

dhe më ka sjell mu me shtag. Dhe se Sylejmani e ka të vetmin djalë I...in. Se vëllau i tij me gruan e tij 

ka shku te bunari për me mbulu me një najllon dhe se nuk ka pas me veti kurrëfarë mjeti. 

 
Mbrojtësja e të akuzuarit S.H ka pas vërejtje në deklaratën e këtij dëshmitari meqë e njëjta ishte 

konfuze dhe e pakjart duke i propozuar gjykatës që një deklartë të tij me rastin e vendosjes mos ta merr 

parasysh. Një mendimi të tillë i është bashkëngjitur edhe mbrojtësi tjetër av. Sahit Musa, kurse 
mbrojtësi i të akuzuarit S... ka deklaruar se nuk ka vërejtje në deklaratën e këtij dëshmitari. 

 

4.2.Dëshmitarja K.S,  

 
për ndryshe bashkëshorte e të akuzuarit S.S, pasi që është njoftuar sipas dispozitave përkatëse ligjore se 

nuk është e detyruar të dëshmoj ndaj bashkëshortit të saj, shprehimisht ka deklaruar se do të dëshmoj 

për gjithë ngjarjen siç është zhvilluar ditën kritike. Është njoftuar është e detyruar që ta thotë të vërtetën 
dhe se për dëshmi të rreme mund të përgjigjet penalisht. 

Kjo dëshmitare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë deklaratës së dhënë në Prokurorinë Themelore në 

Gjilan. Pastaj ka vazhduar se ditën kritike me burrin e saj S... ka dal prej shtëpisë për me shku te bunari, 
i cili është larg nga shtëpia e tyre edhe atë afro 100 metra dhe se është në tokën e tyre, me qëllim  për 

me mbështjell hidroforin e bunarit me një llastik dhe me lidh me tel, për shkak të kohës së ftohtë. Kur 

kanë shku te bunari aty kurrkush nuk u kanë. Derisa këta dy kanë qenë tue mbështjell bunarin S.Hi, 

S.H..1 dhe I...i të cilët i njeh sepse i ka kojshi, kanë ardh dhe i kanë mëshu burrit të saj, duke e rrëzu për 
toke. Para se me ja mëshu nuk kanë pas kurrëfarë fjale.  
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I pari i ka mëshuar S.Hi me një terfurk, duke e shtyrë atë (për dëshmitaren në fjalë), me ç’rast edhe 

është rrëzuar në tokë. Masandej e ka pa S.Hin kur ja ka mëshu me tërfurk në krye S...ut, kurse I...i 

me kaci ja ka mëshu burrit saj në dorën e majtë  mes dy gishtave – të madhit dhe gishtit tjetër 

afër tij. Por se sa herë i ka ka mëshu nuk i ka njeh ( numruar ) por sa ka mujt ( mundur ). E ka pa 

S.H..1 –djalin e vëllait të S.Hit, me një shtag tue ia mëshuar në krah në pjesën mbi bërryl burrit 
saj S...ut dhe se nuk e dinë se sa herë. Kurrëfarë veprimi ska ndërmarr ( dëshmitarja në fjalë ) vetëm se 

ka kajtë ( qajtë ) për shkak se burri saj u konë i gjakost në fytyrë dhe ju ka dok se i ka ra të fiktë. I ka ni 

( ndëgjuar ) S.Hin, S.H..1 dhe I...in tue sharë burrin e saj. 

H.... ka ardhë derisa janë konë aty këta tre personat. E ka pa kur S.Hi me terfurk i ka mëshue H....t në 
mes të trupit  edhe atë nga ana e majtë, kurse tjetërkund jo. 

Unë dhe H.... kadal e kemi qu në këmbë S...un te shtëpia, e këta ( tu mendu në tre personat e lartcekur ) 

janë largu e masandej ka ardh ambulanca. 

 

Me rastin e ballafaqimit nga ana e prokurorit të shtetit me deklaratën e dhënë në prokurori edhe atë me 

pasuesin e parë rreshti 11 si dëshmitare se keni deklaruar : “ ... përderisa S.Hi ka thënë që lene se e 

mytum duke aluduar në S...un, e pastaj janë ndal goditjet ndaj S...ut”, atëherë cila është e vërteta kjo që 
e keni thënë tani apo ajo në prokurori, dëshmitarja ka deklaruar se e vërteta është ajo që e ka thënë në 

Prokurori. 

Më tutje dëshmitarja ka deklaruar se te bunari nuk ka pas persona tjerë përveç atyre që ka thënë 

dhe nuk ka pa fëmijë tue i ruajtë gjojen ( kafshët ) aty afër. S...u i ka pas në dorë një palë dana dhe 

tel. Ai nuk ka pas diç tjetër por as tërfurk në dorë. Në vend të ngjarjes nuk ka pa që S.Hi të ketë pas 

ndonjë lëndim. 
Në pyetjen e prokurorit të shtetit : se S...u a e ka goditë me ndonjë mjet S.Hin, I...in apo S.H..1, pas 

sqarimeve të dhëna nga ana e kryetarit të trupit gjykues se nuk është e detyruar që të përgjigjet në këtë 

pyetje, dëshmitarja ka deklaruar se nuk dëshiron të përgjigjet në këtë pyetje.  

 
Në pyetjen tjetër të prokurorit të shtetit dëshmitarja është përgjigjur : raportet mes familjeve tona kanë 

qenë të mira derisa ato janë keqësuar për një pronë të një serbi që është afër arës sonë. Tokën e serbit e 

ka shfrytëzu S.Hi. Nuk e dinë se mbi çfarë baze e ka shfrytëzue S.Hi atë arë ( mendohet të serbit ). 
Në pyetjen e mbrojtëses së të akuzuarit S.H dëshmitarja është përgjigjur : unë asgjë nuk kam parë te 

bunar i cili gjendet në arën tonë, para se me ardh bashkëshorti im nga puna pasiqë ai punon deri në ora 

6 të mbrëmjes ( ora 18 ). Para se me ardh S.Hi, I...i dhe S.H..1 te bunari unë nuk i ka pa dhe nuk kam 
dëgjuar kurrëfarë zani nga ata. Kur ia ka mëshuar S.Hi S...ut, unë dhe ai (S...u) jemi kanë te bunari tue 

mbështjell hidroforin me një najllon por edhe tue e lidh. 

Pasi që kjo dëshmitare nuk është ndier mirë, kryetari i trupit gjykues e ka ndërprerë seancën për ta 

vazhduar në ora 13,00 të të njëjtës ditë. 
Me lopatë S...un e ka goditur I...i, duke konfirmuar edhe një herë se S.Hi me tërfurk e ka goditur S...un 

në kokë dhe në shpinë. 

 
Mbrojtësja e të akuzuarit S.H e ka ballafaquar me një pjesë të deklaratës së dhënë në polici dëshmitaren 

edhe atë : “ ... pastaj mua me forcë më kanë shtyer në tokë fëmijët e S.Hit, ku nuk kam pas ma forcë mi 

ndihmu bashkëshortit tim ... “ e në pyetjen se cila është e vërteta ajo që e thatë sotë në seancë apo atë që 

e keni thënë në polici, dëshmitarja është përgjigjur : e vërteta është ajo që e thashë sot. 
Po ashtu kjo mbrojtëse e ka ballafaquar dëshmitaren me një pjesë të deklaratës së saj të dhënë në 

prokurori edhe atë me tekst si në vijim : “... meqë pat filluar kohë e ftohtë dhe pasi që kemi mbërri aty 

tek bunari e që është pronë e jona, ashtu që pasi kemi filluar ta mbështjellim hidroforin aty kanë ardh 
S.H dhe djali i vëllait I...i dhe tre fëmijët e tjerë – dy djemtë e S.Hit dhe S.H..1 djali i vëllaut të S.Hit 

...”, e pastaj në pyetjen se cila është e vërteta, dëshmitarja është përgjigjur se e vërtetë është ajo që e 

tha sot gjatë shqyrtimit gjyqësor e jo atë që e ka thënë në prokurori. 
Më tutje ka deklaruar se tërfurku, kacija dhe shtaga me të cilat e kanë goditur bashkëshortin tim S.Hi, 

I...i dhe S.H..1 nuk janë kanë mjete tona por ato i kanë sjellur ata. 

Bashkëshorti im me S.Hin ka pas mosmarrëveshje  për shkak të pulave por edhe për shkak të një lope të 

tij, e cila ka hyrë në kopshtin tim dhe ma ka prish kopshtin dhe gjithë e kam prit atë lopë prej kopshtit. 

Ditën e ngjarjes bashkëshorti i jem nuk ka pas plan me i rregullu hunjët e telit të cilët kanë qenë 

të rrëzuar por bunarin. Nuk e din se sa ka zgjatur ngjarja në vend të ngjarjes. 
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Në pyetjen e kryetarit të trupit gjykues se si është e mundur që S.Hi, I...i dhe S.H..1 pa ndonjë shkak që 

i ka parapri kësaj ngjarje ditën kritike apo ndonjë ditë të afërt ma heret që këta mu organizu me mjetet 
të cilat i thatë ju pra me tërfurk, kaci dhe me shkop, me sulmuar bashkëshortin e juaj, dëshmitarja është 

përgjigjur se nuk mund të jap sqarim përveç asaj që e ka thënë më heret rreth mosmarëveshjes për 

pronën e serbit dhe asaj që S.Hi e pat ndal S...un para një apo dy muajve  më heret dhe e ka sha, por 
edhe për atë që lopa e S.Hit ka hyrë disa herë dhe na ka shkaktuar dëma në kopsht, por edhe për atë që 

S.Hi i ka nxjerr nga prona e serbit pulat të cilat janë kanë në anën tonë. 

 

Mbrojtësit e të akuzuarit të parë dhe të dytë si dhe të akuzuarit S.H dhe I.H kanë vërejtje në deklaratën e 
dëshmitares. 

 

4.3.Deklarata e dëshmitarit S.H..1,  
i cili të akuzuarin S.H e ka xhaxha  kurse të akuzuarin I...i e ka vëlla, i cili është njoftuar se ndaj të 

akuzuarve S.H dhe I... nuk është i detyruar me dëshmuar, i njëjti shprehimisht ka deklaruar se është i 

pajtimit me dëshmuar, e pastaj i është tërhequr vërejtja se si dëshmitar është i detyruar me e thënë të 

vërtetën dhe se deklarimi i rrem paraqet vepër penale. 
 

Në pyetjen e mbrojtëses së të akuzuarit S.H, dëshmitari ka deklaruar se ka dhënë deklaratë në polici por 

në cilësi të të dyshuarit por edhe në prokurori mirëpo në cilësi të të pandehurit. 
Prandaj, edhe gjykata këto deklarata të këtij dëshmitari pasi që janë dhënë në cilësi të të dyshuarit 

përkatësisht të të pandehurit, me rastin e vendosjes nuk i ka marrë parasysh, meqë që ky dëshmitar ka 

pas të drejtën ligjore të mbrohet në mënyrën më të mirë që ka menduar edhe atë duke u konsultuar me 
mbrojtësin e tij. 

 

Më tutje ka deklaruar se ditën kur ka ndodhur ngjarja ky së bashku me djemtë e mixhës, pra të S.Hit 

edhe atë me A...n dhe K...in kanë qenë tu e ruajtë një lopë, e ky vend ka qenë larg shtëpisë së tyre afro 
200 m, edhe atë pikërisht në pronën e një kojshie që quhet Isuf, por me lejen e tij. Prona e Isufit është 

ngat pronës së S...ut. Të tre kanë qenë tue i grah lopës dhe tu kalue nëpër një pronë të serbit e cila 

kufizohet me pronën tonë por edhe me pronën e S...ut.  
 

Në kohën kur ka ndodh ngjarja tokën e atij serbit nuk ka qenë duke e shfrytëzuar askush. Derisa kemi 

qenë duke i gra lopës  për me kalu nëpër pronën e serbit dhe me kalu në pronën tonë, thënë të vërtetën 
Isufi pronën e vet e ka pas të rrethueme me tel, por ajo e ka pas vetëm një shteg ( dalje ) për me mujt me 

kalu në pronën e serbit. Kur e kanë kalu lopën prej pronës së Isufit dhe kanë hyrë në pronën e serbit, 

S...u na ka pa prej shpijes së vet dhe ka ardh në vendin ku na jemi kanë me lopën, i cili edhe me vete e 

kishte një tërgurk, kështu që mue dhe dy djemtë tjerë na ka ndjek ( ka vrapu pas tyre ). A... dhe K...i me 
lopën ka mbetë në pronën e Isufit  kurse unë kam ik në drejtim tjetër. Për fat S...u nuk na ka godit as me 

ndonjë tërfurk as me ndonjë mjet tjetër, sepse na ikum. Unë jam ndal në livadhin e serbit dhe ndërkoh 

në vend të ngjarjes ka ardh mixha im S.Hi dhe i njëjti nuk ka pas asgjë me veti dhe porsa është ofruar 
afër S...ut, S...u e ka goditur me tërfurk S.Hin në dorë e pastaj e ka therr  dhe gjithë këtë ngjarje unë e 

kam pa  se si është zhvilluar. 

 

Pasi që S...u e ka goditur me tërfurk xhaxhain S.H atëherë unë me dy djemtë e mixhës e kemi goditur 
me shtaga  që i kem pas me veti edhe atë duke e godit në kokë dhe pjesë tjera të trupit. Po ashtu edhe 

A... edhe K...i e kanë godit S...un me shtaga. Shtagat do janë kanë të holla e do ma të trasha por të 

njëjtat janë kanë ma të trasha se gishti ( i dorës ). 
Xhaxhai S.H ka ardhur vetëm, pa asnjë mjet në dorë dhe me te nuk ka qenë askush. S...u ka pas një 

tërfurk në dorë por mjete tjera nuk ka pas askush në vend të ngjarjes, përveç meje dhe dy djemve të 

mixhës që e kem pasë nga një shtag  për me e ruajtë lopën. S.Hin unë me dy djemtë e tij e kemi marrë 
dhe e kemi qu në shtëpi.  

 

Pasiqë S...u ka vazhduar me sharë dhe na tre së bashku me mixhën nuk ishim larg tina    ( S...ut ) ka 

ardh gruaja e mixhës F.... e cila e ka penguar S...un për mos me ardhë në drejtimin tonë për me na 

godit me tërfurk. Tërfurku ka qenë me grepa të hekurit kurse dorëza ka qenë prej druri. 
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Në vend të ngjarjes përveç S...ut, xhaxhait të tij S.Hit, meje ( S.H..1t ) dhe dy djemëve të mixhës( K...it 

dhe A...t ) në vend të ngjarjes nuk ka pas asnjë njeri tjetër. E ka pa se xhaxhai i tij dorën e djathtë edhe 
atë në shpinën e shuplakës kah gishti i vogël e ka pas të thyeme dhe se i dilte gjak. Pastaj se i ka dëgjuar 

djemtë e mixhës së S...ut, duke i thënë S...ut shtriju, shtriju ti, që të shohin ambullanta se ky ka qenë i 

rrahur           ( duke menduar në S...un ). 
 

Pastaj ky dëshmitar ka deklaruar se e njeh H.Sn – vëllaun e S...ut. E ka pa se H.... u kon tu ardh në 

drejtimin tonë, mirëpo kur e ka pa mixhën e tij S.Hin që është duke ardh, ka ngar ( vrapu ) dhe u kthy te 

shtëpi e tij. 
 

Në pyetjen e prokurorit të shtetit ky dëshmitar ka deklaruar se : ka qenë i lënduar pak në kokë S...u, pasi 

që unë ( S.H..1) dhe dy djemtë e mixhës ( K...i dhe A... ) e kemi goditur me shtaga. Më tutje ka sqaruar 
se S...un përveç që e kanë goditur në kokë, e kanë goditur edhe në dorën që e ka pas tërfurkun por nuk i 

kujtohet se në cilën dorë.  

Bashkëshorten e S...ut e njeh  sepse e ka kojshike, por kur ka ndodhur ngjarja ajo nuk ka qenë në vend 

të ngjarjes. Ngjarja ka ndodhur në pronën e serbit, larg bunarit rreth 200 metra. 
Ditën kur ka ndodhur ngjarja I...i ka qenë në punë dhe se ai punon te firma Përparimi në Ferizaj dhe se 

aty marojnë gilindera, dyer etj. 

 
Dy djemt e mixhës – A... dhe K...i të cilët janë të moshës 13-14 vjeçe  por saktë nuk e din. Shtagat ai 

dhe djemtë e mixhës S.H i kanë pas me veti  dhe se ai ( S.H..1 ) dhe A... shtagat i kanë pas më të trasha, 

kurse K...i e ka pas më të vogël dhe më të hollë shtagën. 
Gjatë kohës sa e kanë sulmuar S...un ai ( S.H..1 ) me dy djemtë e xhaxhait S.H, xhaxhai i tij S.Hi e ka 

pasur të kapur tërfurkun me duarë dhe u shtyheshin mes veti me S...un.  

Nuk e ka pa që të ketë pësuar ndonjë lëndim H...., vëllau i S...ut pasi që i njëjti nuk ka qenë në vend të 

ngjarjes. 
Vëllai i tij I...i shkon në punë ora 7,00 përkatësisht 7,30 minuta të mëngjesit dhe kthehet zakonisht në 

ora 8,00 të mbrëmjes. Distanca në mes shtëpisë së tij dhe S...ut nuk është më shumë se 150-170 m dhe 

se ne kur shkum tek shtëpia, unë e pash gruan e S...ut  kur dul prej shtëpisë së saj dhe shkoj dhe u afru 
te S...u, S...u ka qenë në këmbë dhe ashtu ka qenë derisa nuk ka ardh ambullanta.  

Në vend të ngjarjes mixha S.H ka ardh me siguri pasi që i ka ndëgju zanat tonë dhe të S...ut. 

Tu fillu nga dita kur ka ndodhur ngjarja dhe më parë tokën e serbit që është në mes të pronës së S...ut 
dhe pronës së S.Hit e ka shfrytëzue mixha S.H dhe se këta kanë pas konflikt në mes veti  për atë pronë. 

Para se me ardh gruaja e mixhës F... në vend të ngjarjes, S...un e kemi nda nga mixha S.H unë me dy 

djemtë e mixhës duke e goditur me shtaga e pastaj ka ardh F... siç thash ma heret edhe e ka shty kah 

shpija e vet. 
 

4.4.Deklarata e dëshmitares F.I –  

për ndryshe bashkëshorte e të akuzuarit S.H, pasiqë shprehimisht ka deklaruar se është e pajtimit me 
dhënë deklaratë si dëshmitare, ka deklaruar si në vijim : 

  

E dinë se ngjarja për të cilën është ftuar si dëshmitare ka ndodh gjatë muajit shtator 2018 edhe atë në 

fshatin Sadovinë e Qerkezve, në livadhin pronar i së cilës është një serb, e të cilin e familja ku është e 
martuar e ka shfrytëzuar. Distanca mes vendit ku ka ndodh ngjarja dhe e shtëpisë së saj është 100 – 150 

m, por nuk është shumë e sigurtë. Atë ditë me burrin e saj S.Hin kanë qenë në oborr të shtëpisë së tyre 

tu palu dru të shkurtuara. Ndërkohë ajo ka hyrë brenda me përgatit darkën kurse S.Hi ka mbet në oborr. 
Djemtë e saj A... dhe K... kanë qenë tu e ruajtë lopën e tyre në livadh të kusheririt të tyre  që quhet Isuf, 

i cili është ngjit me livadhin pronar i së cilës është një serb. Edhe djali i kunatit të saj S.H..1 ka qenë me 

dy djemtë e saj. Kur ka dal jashtë shtëpisë saj nuk e ka pa burrin e saj në oborr dhe e ka dëgjuar një 
bërtim në formë të zhurmës e që nuk ishte në gjendje me dallue se ishte e bërtim e fëmijëve apo e 

burrave, prandaj edhe është nisur në drejtim të vendit ku e ka dëgjuar zhurmën edhe atë duke ngarë - 

vrapuar.  

Pastaj i ka pa tue u rreh në mes veti burrin e saj S.Hin, dy djemtë e saj – A... dhe K... por edhe djalin e 
kunatit të saj S.H..1 në njëren anë  po e ka pa edhe S...un  me një tërfurk në dorë të kapur me dy duartë 
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për bishti të tij dhe të ngritura lartë duart. Trfurku bishtin e ka pas të drurit kurse rremat i ka pas të 

hekurit.  

Në vend të ngjarjes ku ishin kanë këta personi tjetër kush  nuk u konë – ( nuk ka qenë).  

Bashkshortën e S... e ka pa dhe ajo ka qenë te qymenta e shtëpisë së vet  e jo në vend të ngjarjes. 

H...  nuk e ka pa në vend të ngjarjes  por as në oborrin e shtëpisë së tij. Kur ka mbërri në vend të 
ngjarjes ia ka ngjit burrit të saj S.Hit për krahu dhe ai i ka thanë mos me ia prek krahun  dhe u ankue për 

dhimbje. Kur ia ka hap pllambën e dorës burrit të saj e ka pa se në mes të gishtit të madh kishte pas gjak 

dhe ju ka dok sepse nga një birë që e kishte në dorë i dilte gjak por edhe shpinën e dorës së djathtë e ka 

pas të ajur.  
Pastaj e ka lëshu burrin e saj dhe është nisur në drejtim të S...ut për ta shtyrë në mënyrë që ai mos me 

ardh në drejtim të S.Hit  dhe fëmijëve të saj. E ka ndëgju S...un duke e sharë burrin e saj me fjalë të 

ndyta. E ka shty S...un  për t’ia nxjerr terfurkun prej dorës por nuk ka pas sukses e pastaj e ka mbajtur 
për tërfurku  S...un me ndihmu që fëmija e saj dhe burrri i saj me shkuar në drejtim të shtëpisë së tyre. 

E ka pa S...un që ka pas lëndime dhe ka pa gjak në kokë por edhe në njëren dorë edhe në atë në moment 

kur e ka kap për tërfurku të cilin S...u e mbante me dy duarë. Me sytë e saj nuk e ka pa as S...un tu i 

mëshuar burrit saj S.Hit apo fëmijëve por as të kundërtën.  
Toka e serbit në anën tjetër kufizohet me tokën e S...ut. Më heret ka qenë i rrethum kjo tokë me tel, 

edhe atë para 20 viteve por atë e ka prish S...u pasi që thonte se unë po du me marrë gjysmën e këtij 

livadhi. Në livadh të serbit nuk ka ndonjë bunar ( pus ), por ka bunar në livadh të S...ut.  
Pastaj dëshmitarja e ka pa gruan e S... – K.. që ishte nis në drejtim të vendit ku ishte S...u, por atë 

nuk e ka prit me ardh te burri i saj  sepse është larguar në drejtim të shtëpisë së saj. 

Më tutje ka deklaruar se kur ka shku, ngjarja kishte ndodhur në livadh të serbit  dhe se në atë livadh nuk 
ka bunar. Sipas mendimit të saj distanca nga vendi i ngjarjes e deri te bunari i S...ut është afro 30 metra, 

por për këtë nuk është e sigurt. 

S...u në livadhin e tij  ka një bunar ku e ka edhe hidroforin dhe se për nevojat e familjes së tij merr ujë 

pikërisht nga ai bunar- pus. Bunari është i mbuluar me llastik dhe i lidhur me toj por nuk e dinë se a ka 
kapak, por i njëjti është i rrethuar me llastik. Për rastin është lajmëruar policia.  

Pasiqë në shtëpi ia ka lidh dorën burrit të saj ka dal në oborr për me shku me marr lopën në livadh nga 

oborri i saj ka ndëgjue fjalët : “S... bir ( shtriju ) për toke dhe shtriju se kur të vin policia ma mirë asht 
për ty me të pa shtrit “dhe se distanca nga vendi nga i cili i ka ndëgjuar këto fjalë u kanë 30-35 m, 

mirëpo nuk ka arrit me kuptuar se kush ia ka thonë këto fjalë S...ut. Zëri ka qenë i trashë por nuk ka 

arrit me dallue se zani a u kanë i burrit apo i gruas ( vërejtje e gjykatës : i ndonjë burri apo gruaje në 
kuptimin e përgjithshëm). 

Siç i kanë thënë fëmija e saj lëndimet S...ut ia kanë shkaktuar me shtaga S.H..1, K...i dhe A.... 

Në pyetjen e antarit të trupit gjykues dëshmitarja ka deklaruar se është e vërtetë se bunari ka qenë i 

mbështjellur me najlon.  
Sipas asaj që ia ka thënë burri i saj S.H në vend të ngjarjes përveç tij, dy djemve të saj, djalit të kunatit 

të saj  si dhe të S...ut nuk ka qenë askush. 

Nuk e dinë që të jetë lëndu H.... ditën kur ka ndodhur ngjarja. Në vend të ngjarjes kur ka shku I...i nuk u 
kon aty por u konë në punë, sepse ai shkon në punë prej orës 7 e 15 minuta e kaniherë edhe 7,30 minuta 

dhe se e atë e sheh kur e qonë fëmijën në shkollë. Përveç S...ut që ka pas tërfurk në dorë, fëmijët S.H..1, 

K...i dhe A... e kanë pas kah një shtag në dorë. 

Pasiqë që S.Hi u lirua nga paraburgimi dëshmitarja e ka pyet për ngjarjen dhe ai i ka thënë : se i ka ni        
( ndëgjue ) fëmijën tu piskat ( bërtit ) me fjalët “ o babë, o babë “ dhe e ka pa S...un me terfurk në dorë  

tu i njek ( ndjekur ) fëmijët nëpër livadh, e pasi që S.H..1 ka ik në drejtim të shtëpisë së tij  djemtë e 

tanë kanë mbetur natan livadhit të Isufit.  Tërfurkun tonë unë e njoh dhe se ai tërfurk nuk ka qenë i joni. 

 

 

 

4.5.Deklarata e dëshmitarit A.H ,  

 

i cili të akuzuarin S.H e ka baba kurse të akuzuarin I... e ka djalë të mixhës, i njoftuar se nuk është i 

detyruar me dëshmuar, shprehimisht në prani të prindërve të tij ka deklaruar se dëshiron me dëshmu 
edhe pse është i mitur, të njëjtit pasi që i tërhiqet vërejtja se është i detyruar që ta thotë të vërteten në të 

kundërtën mund të ketë pasoja ligjore, ka deklaruar si në vijim : 
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Djali i mixhës tij S.H..1 dhe vëllai i tij K... kanë qenë t’u e ruajt një lopë të tij te livadhi i kusheririt të tij 

që quhet Isuf. S...u u dal me një terfurk  dhe ju ka thënë që lopën mos me e pru kah livadhi i një serbi, i 
cili është në mexhe me livadhin e S...ut. Këta të tre derisa kanë qenë tue ruajt lopën kanë dal edhe në 

livadhin e Serbit. Derisa kanë qenë në livadhin e serbit tu luajt ka ardh S...u, kanë ik prej tij  dhe janë 

dal në livadhin e kusheririt të tyre Isuf, kurse S.H..1 ka ik në anën tjetër, pasi që S...u ka tentue me i 
therr me terfurk të cilin e kishte në dorë. Pastaj këta –K...i, unë (A...) dhe S.H..1 kanë bërtitur  duke 

thirrë “  o babë “, pasi që babai i tyre ka qenë tu palu dru  në oborrin e shtëpisë së tyre ( të K...it dhe 

A...t ). Përveç S...ut nuk ka pas persona tjerë me te. Nuk e ka pa aty afër vëllaun e S... – H....n, por as 

diku tjetër. Pasiqë e kanë thirrë babain e tyre ( duke bërtitur ) ai ka ardh ( S.H ) te livadhi  i serbit dhe 

në dorë nuk ka pas asgjë, atëherë ju kanë ofruar afër së bashku me vëllain e tij e më vonë ju ka 

bashkangjitur edhe S.H..1. E ka pa që S...u u nis në drejtim të S.Hit dhe atij i ka thanë “ hajde se ty jam 

tut pritë “, me këto fjalë ka dashtë me i thanë për mu rreth mes vete. Kur S...u e ka que përpjetë 
terfurkun  dhe ka dashtë me i sjell ( goditë ) S.Hit, ai ( S.Hi ) e ka ngritur dorën lart për t’u mbrojtur, 

dhe S...u ia ka mshu në krah kurse S.Hi e ka kap për tërfurku S...un, ndërsa ky ( A... ), K...i dhe S.H..1 i 

kanë sjell ( goditur ) me shtaga S...un. Vetëm K...i e ka pas shtagën ( shkopin ) më të hollë por për 

gjatësinë e tij nuk mund të deklarohet. Shtagat i kanë marrë me vete për ta ruajtë lopën por edhe për të 
luajtur. Personalisht ( pra A... ) e ka godit një herë në kokë me shtag S...un por edhe në shpinë, K...i e ka 

goditë në dorë kurse S.H..1 nuk e ka këqyr ( shiqu ) se ku i ka mëshu S...ut.  

Ma vonë këta janë dajtë dhe terfurkun S... e ka marrë me veti.  
Më vonë në vend të ngjarjes ka ardh nana e tij, por S...u donte me ardh prap në drejtim të babait të tij 

dhe e ka pa nënën e tij  që e ka kap për krahu S...un dhe e ka largu  deri në gjysmë të livadhit  të S...ut, 

afro 15 m larg vendit të ngjarjes. E din se lopën e kanë lëshu kah ora katër pas dite dhe derisa sa e kanë 
ruajtë lopën askush nuk është afru te bunari në livadhin e S...ut, pra S...u nuk ka qenë te bunari i tij, por 

as gruaja e tij, as vëllau i tij H.... e as ndonjë person tjetër. E dinë se babai i tij është lënduar në dorën e 

djathtë edhe atë në pjesën e gushtit të vogël të dorës por edhe në pjesën e mbrendshme të shuplakës në 

fund të gishtit të madh e ka pas të grithur me terfurk. E kanë sulmu S...un me shtaga pasi që S...u i pari 
e ka sulmu babain e tij me tërfurk.  

S.Hi e ka kap për tërfurku por nuk ka arrit me ia nxjerr tërfurkun. Përsonalisht S...ut plagë në kokë i ka 

shkaktue duke e goditur me shtag.  
I...i atë ditë ka qenë në punë dhe këtë e dinë sepse e ka të afërm. I...i është kthyer pasi që babain e tij 

S.Hin e ka marr policia. Përveç babait të tij S.H dhe S...ut që janë lënduar në vend të ngjarjes dhe se nuk 

e ka pa dhe nuk ka ndëgjue që atë ditë ndokusht tjetër të jetë lëndue Përveç tërfurkut dhe shtagave – 

shkopeve në vend të ngjartjes nuk ka pa ndonjë mjet tjetër. Babait të tij i ka pa gjak në dorë. Ky 

dëshmitar ka theksuar se e ka pa kur S...u me tërfurk në krah e ka godit babain e tij e pastaj S.Hi e ka 

kap për tërfurku S...un. Kur e ka godit ky ( A... ) S...un ka qenë në anën e prapme të tij por ka marrë 

edhe pozicion anësor dhe atë e ka godit me shtag  në kokë por edhe anash kokës por nuk i është kujtuar 
se në cilën anë e ka goditur. 

( në pyetjen e kryetarit të trupit gjykues, ky dëshmitar ka deklaruar se këtë që e ka thënë është e vërtetë 

dhe se askush nuk e ka mësuar se si me deklaruar, dhe se prej fëmijëve të babait të tij më së shumti rren 
( gënjen ) vëllai i dytë kurse ky ( dëshmitari A... për vetveten ) është person që çdo herë e thotë të 

vërtetën_). 

 

4.6.Deklarata e dëshmitarit K.H, shprehimisht pasi që është njoftuar me të drejtën e tij ka deklaruar se 
është i pajtimit që të deklarohet si dëshmitar në prani të prindërve të tij, i cili për ndryshe është djalë i të 

akuzuarit S.H, lidhur me këtë lëndë penale ka deklaruar si në vijim : 

 
Se me vëllaun e tij dhe djalin e mixhës S.H..1 e kanë lëshu lopën për me kullot dhe me veti e kanë pas 

nga një shtag-shkop. Kur kanë dashtë lopen me qu te shpija, S...u ka dal me tërfurk në dorë  dhe i ka 

ndjek pas ( ka vrapu në drejtim të tyre ). Arsye që i ka ndjek ka qenë se S...u ju ka thanë që lopën mos 
me shti me kullot në arën e serbit, por atë livadh e ka kosit familja e tij, pasi që mendon se e kanë pague 

livadhin. 

Derisa S... ka dashtë me i therr me terfurk, ky dëshmitar ( K...i ) vëllai i tij A... dhe djali i mixhës tij 

S.H..1 kanë ik  dhe kanë bërtitë “ o babë, o babë “, meqë babai i tyre ishte në oborr tu palue tru dhe e ka 
pa që babai i tij në atë drejtim ka ardh me vrap. Kur ka ardh babai i tij e ka pa kur S...u e ka godit me 

tërfurk në dorën e djathtë të tij por vetëm një herë, kurse babai i tij S.H e ka pa kur e ka kap për 
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tërfurku. Pastaj këta të tre e kanë godit me shtaga S...un. I kujtohet që S...un e ka godit me shtag në dorë 

e në cilën nuk i kujtohet, por se nuk i kujtohet edhe ajo se a e ka godit në pjesë tjera të trupit apo jo. E 

ka pa kur A... e ka godit me shtag S...un në krye –kokë, por ju ka duk edhe në shpinë. I është duk 

se edhe S.H..1 e ka godit S...un  por nuk i kujtohet se ku e ka godit. Nuk e ka pa që ta ketë goditur 

babai i tij S.Hi S...un me duar apo me këmbë. E din se S.Hi me vete nuk ka pas kurrëfarë mjeti, përveç 
që e ka kap për tërfurku.  

Ndërkohë në vend të ngjarjes ka ardh mami i tij dhe i ka nda. Kështu që personilisht së bashku me 

vëllain e tij e kanë kap për krahu babain e tyre S.Hin për ta larguar kurse mamaja e tij e ka kap për 

tërfurku dhe e ka shty S...un për ta larguar prej tyre ( djemve dhe burrit të saj ), sepse ai bënte hygjym ( 
sulmonte ) prapë dhe ajo ka arrit  me largu atë ( S...un ).Tjetër kush në vend të ngjarjes përveç tij, vëllait 

të tij A...t, S.H..1t, S.Hit dhe S...ut nuk ka qenë i pranishëm.  

Se a ka ardh dikush prej anëtarëve të familjes së S...ut nuk i kujtohet. Livadhi i kusheririt të tij Isufit 
ishte i rrethuar me tel por e ka edhe një vend për dalje dhe se lopën e kanë kullot në livadhin e tij.  

Arsye që S...u ka dashtë me i sulmue ka qenë ajo që lopën e kanë kalu nëpër livadhin e serbit. Në 

pronën e S...ut është një bunar, por bunar në pronën e serbit nuk ka. Ky bunar ka qenë i mbuluar me 

llastik dhe këtë e ka pa dhe se atë ditë askend nuk e ka parë që ta ketë vendosur llastikun mbi bunar. 
Bunari në livadhin e S...ut ka qenë edhe më heret i mbuluam me llastik por edhe ditën kur ka ndodh 

ngjarja ( ka qenë i mbuluar ). 

Dëshmitari ka përseritur se ne ( ai personalisht, A... dhe S.H..1 ) i kanë mëshue me shtaga S...ut, 
pasi që ai donte me therr me terfurk babain e tij dhe se kur u godit S...u ka qenë në këmbë, sepse ai 

ka dashtë edhe atyre me jua mshue me terfurk. Babai i tij S.Hi ia ka ngjit për terfurku por nuk ka arrit 

me ia nxjerr terfurkun prej dore. Në trupin e S...ut ka pa gjak dhe i duket se ka pas në kokë. Secili prej 
tyre ( ky dëshmitar, A... dhe S.H..1 ) e ka godit me shtag S...un, por kush më së shumti nuk e dinë. 

Tërfurkun që e ka pas në dorë S...u ka qenë i tij, pra nuk ka qenë i tyre, por se kanë tërfurk për 

mbledhjen e plehit të lopëve. 

 
4.7.Deklarata e dëshmitarit Përparim Frangu, i cili nuk ishte në farefini me asnjërin prej të 

akuzuarve por as me të dëmtuarin H..., ka deklaruar si në vijim : 

 
I.H punon në Ferizaj në firmën “ Përparimi “ pronar i së cilës është ky dëshmitar, edhe atë më tepër se 

një vit. Orari i punës në këtë firmë është prej 08 të mënygjesit deri në 6 të mbrëmjes, por ky orar mund 

të zgjatet edhe për gjysmë ore për pastrimin e lokaleve të kësaj firme, meqë ka 120 metra katror. I...i 
punon si praktikant për të marrë dije profesionale rreth prodhimit të dyerve dhe dritareve të plastikës. 

Më tutje ka deklaruar se personalisht e ka vendbanimin në fshatin Sllatinë e Ultë, Komuna e Vitisë 

ndërsa I...i në fshatin Sadovinë e Muhaxherve të të njëjtës komunë. Distanca mes këtyre fshatrave është 

afro një kilometër. I...i prej fshatit të tij deri tek fshati i këtij dëshmitari udhëton herë në këmbë herë me 
ndonjë mjet tjetër. Prej fshatit Sllatinë deri tek firma në Ferizaj udhëtojnë së bashku me kamionet të 

kësaj firme. Ky udhëtim mund të zgjas prej 45 minutave deri në një orë për shkak të pjesëmarrësve të 

shumtë të komunikacionit. 
Më datën 21 09 2018 I...i ka qenë në punë, pasi që kur ka ndodhur ngjarja saktësisht e di se I...i ka qenë 

në firmën e tij në Ferizaj edhe atë rreth orës 7 të mbrëmjes. Evidencë për ardhje në punë nuk mban 

meqë në firmën e tij punojnë tre puntor duke e përfshirë edhe këtë dëshmitar. I...i në firmën e tij punon 

mbi një vit edhe atë në cilësi të praktikantit. Saktësisht ka deklaruar se datën kur ka ndodhur ngjarja nuk 
e dinë  por se e mban në mend ngjarjen që ka ndodhë në mes personave në fjalë, e këtë e ka marrë vesh 

të nesërmën nga antarët e familjes. Këtë ia ka treguar nëna e tij duke i thënë “se S.H..1 vëllavi i I...it ka 

pas një problem me dikend”. E din se në prani të tij e ka thirr policia me telefon I...in dhe i kanë thënë 
që me u lajmërue në Viti, e masandej babai i tij ka ardh dhe e ka marr I...in për me dërgue në Viti. I...i 

nën stop udhëton me te ( me këtë dëshmitar ), pra edhe kur të shkojnë në punë edhe kur të kthehet prej 

punës, por ndonjëherë ka ndodh edhe me dal para përfundimit të orarit të punës. Se ditën kur ka ndodh 
ngjarja saktë nuk e din se kur e ka përfundue punën me I...in. Pastaj ka theksuar se I...i është një person 

shumë i kulturuar dhe ka respekt në lagjen ku e ka firmën në Ferizaj. Policin e ka njoftuar se tek firma e 

tij nuk ka kamera të incizimit, kurse lokali afër firmës së tij me emrin “ Viola color ka pas kamera të 

vendosura dhe policia i ka urdhëruar që t’i hap kamerat mirëpo në ato kamera incizimi ishte ruajtur 
vetëm për 72 orë.. me sa i kujtohet policia ka ardh tek firma e tij ma vonë dhe se ajo periudhë e 

incizimit ( prej 72 orëve ) nuk e ka përfshi periudhën kur i është nevojitur policies për hetime. Në vijim 
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ky dëshmitar ka deklaruar se nuk ka nënshkruar kurrëfarë raporti për policinë as ai e as pronari i lokalit 

të cekur më lart.  

 

 

5. Deklaratat e ekspertëve mjeko-ligjor  
 

5.1.Eksperti mjeko ligjor dr.Musa Gashi ka deklaruar si në vijim: me dt. 3.101.2018 unë kam kryer 

akt-ekspertimin mjeko ligjor në bazë të dokumenteve të qështjes bazuar në urdhëresën nga Prokuroria 

Themelore në Gjilan me numër PP.I.nr.215/18 për S.Sn dhe H.S. Në lidhje me S.Sn bazuar në raportin 
mjekësor të lëshuar nga Emergjenca e Spitalit në Gjilan me numër protokoli 23407 dhe datë lëshimi 

21.09.2018 si dhe raportet tjera në shkresa të lëndës ku pos tjerash konstatohet ndrydhje të indeve të 

buta në kokë, plagë shqyese në anën e majtë pariartale të kokës, dërmishje në anën e djathtë 

ballore të kokës, plagë shqyese në gishtin e dytë të dorës së majtë, thyerje në gishtin e parë dhe të 

dytë të dorës së majtë.  

Në lidhje me pytjen tuaj për diagnozën ku është përdorur shprehja “dërmishje” eksperti ka sqaruar si më 

posht se dërmishja është dëmtim i indit lëkuror dhe nënlëkuror me një formë të çrregullt, nëse dëmtimi i 
kësaj shtrese lëkurore dhe nënlëkurore ka formën e rregullt gjatësore, dërmishja quhet gërvishje.  

Dëmtimet e përshkruara më sipër janë të shkaktuara me besueshmëri nga veprimi mekanik i mjetit të 

fortë mbrehtës (jo i mprehtë) dhe si të tilla bëjnë pjesë në dëmtime të rënda trupore. E tash me 
besueshmëri ngase dëmtimet e tilla të konstatuara në mënyrë automatike na tregojnë për mjetin dhe 

mekanizmin e veprimit, kurse në rastin tonë dëmtimet e tilla nuk mund të shkaktohen me mjet tjetër siç 

është mjeti me maje e teh ose veprim dinamik të ndonji trupi tjetër . Që do të thotë se në rastin 
konkret mjeti i cili është përdorë me rastin e shkaktimeve të lëndimeve të cekura më lartë sipas 

mendimit profesional nuk është mjet që ka maje apo teh. Nëse eventualisht të kishim të bëjmë me 

ndonjë mjet të mprehtë diagnoza mjekësore do të duhej të shënohej si plagë prerëse shpuese, nëse do të 

kishim të bënim me mjet tjetër siq është predha e armës së zjarrit diagnoza mjekësore do të duhej të 
ishte plagë sklpetare (nga përdorimi i armës së zjarrit), mirëpo në rastin tonë bazuar në dokumentetat 

mjekësore dhe shkresat tjera nuk kemi informacione të tilla.  

Sa i përketë pasojave të këtyre dëmtimeve trupore zakonisht ne nuk deklarohemi për ato në kohën kur 

personi është në fazën e trajtimit mjekësor, ne mund të flasim për pasojat vetëm pasi të përfundoj 

trajtimi mjekësor, për këtë arsye edhe në atë ekspertim nuk jemi deklaruar për pasojat. 

  
Në lidhje me H.Sn po ashtu, ashtu siç shënon në ekspertizën siç e kemi përpara, mendimi jonë 

profesional është bazuar në raportin mjekësor të lëshuar nga Emergjenca e Spitalit në Gjilan me numër 

protokoli 23407 i datës 21.09.2018 dhe raportet tjera ku pos tjerash konstatohet “ndrydhje në indet e 

buta në anën e djathtë ballore të kokës”. Këto dëmtime janë të shkaktuara me besueshmëri nga 

veprimi mekanik i mjetit të fortë mbrehtës (jo i mbrehtë) dhe bëjnë pjesë në dëmtime të lehta 

trupore me pasoja të përkohshsme shëndetësore.  
 
Në pytjen e kryetarit të trupit gjykues eksperti përgjigjet : në parim mjeti i njejtë në këtë rast mjeti i 

fortë mund të shkaktoj lëndime të lehta dhe të rënda, varsisht nga forca e veprimit. Veprimi 

mekanik i mjetit të fort ndodhë në dy momente, momenti i parë është kur trupi shkon në drejtim të 

mjetit dhe momenti i dytë kur mjeti shkon në drejtim të trupit, në këto dy raste kemi veprim mekanik të 
mjetit të fort. Kur jemi tek kualifikimi i dëmtimeve, dëmtime të lehta trupore dhe të rënda mund të 

shkaktoj çdo mjet me veprimin e tij, nëse nga lëndimi i shkaktuar do të kemi pengesa anatomike dhe 

fiziologjike atëherë aj lëndim kualifikohet si lëndim i lehtë apo i rëndë trupor.  
Në bazë të dëmtimit të konstatuar është konstatuar se mjeti ka qenë i fortë mbrehtës e që do të thotë se 

detale tjera nuk kanë mundur të ipen.  

 
Në pytjen e mbrojtësit të të akuzuarit I.H av.Sahit Musa eksperti përgjigjet: ka raste kur nuk është i 

mjaftushëm vetëm dokumentacioni mjekësor për dhënje të mendimit dhe në bashkëpunim me 

prokurorin sugjerohet edhe ezaminimi klinik i drejtëpërdrejtë i palës. Mirëpo në rastin konkret në bazë 

të raporteve mjekësore që kemi pas në dispozicion ka qenë e mjaftushme burimi i  informacionit për 
dhënje të mendimit dhe kualifikimit.  
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Më tutje eksperti përgjigjet: kur nga ana e prokurorisë kërkohet dhënja e mendimt mjeko ligjor nga ana 

e jonë në lidhje me rastet e caktuara ne japim mendim në bazë të materialeve që kemi para vetit dhe që 
na është ofruar nga prokuroria. Ka raste sikurse në rastin konkret kur para vetes kemi më shumë se një 

raport mjekësor dhe ne e analizojmë në tërësi materialin që e kemi mirëpo për bazë merret më shumë 

vlerësimi i dhënë nga Qendra më e lartë e kualifikuar mjekësore. Në rastin tonë për të dy të dëmtuarit 
kemi pas dy dokumenta mjekësore një dokument nga QKMF në Viti dhe dokumentin e dytë nga 

Emergjenca e Spitalit të Gjilanit.  

Në pyetjen e mbrojtësit të të akuzuarit S.S av.Nasuf Nasufi edhe atë se në rastin konkret edhe për të 

akuzuarin S.S dhe për vëllaun e tij H.Sn kemi të bëjmë me dëmtim të shëndetit përkohsisht apo 

seriozisht zvogëlim të aftësisë për punë të përhershme apo të përkohshëm dhe dëmtim të ndonjë 

pjese të organeve vitale, eksperti përgjigjet : te dëmtimet e secilit në ekspertizën që kam dhënë janë 

qartazi të deshifruara diagnozat, tek S.S dëmtimi është i rëndë në krahasim me H.Sn tek i cili është i 

lehtë, për arsye se tek S.S kemi thyerje në gishta të cilat e kualifkojnë këtë dëmtim si dëmtim të rëndë 

trupor. S.St në bazë të këtyre dëmtimeve i është cenuar shëndeti i tij në aspektin anatomik kur është 

dëmtuar një struktur trupore dhe në aspektin fiziologjik kur i është dëmtuar edhe funksioni i asaj 

strukture.  
Unë si profesionist i lëmisë së caktuar në këtë rast mjeko ligjore në rastin kur kërkohet të jap vlerësimin 

tim profesional më tutje në bazë të këtij vlerësimi prokurori në bazë të konstatimit tim i referohet Kodit 

në pika të caktuara për të bërë kualifkimin e veprës penale. 
 

I akuzuari S.S ka pytje për ekspertin lidhur me një raport mjekësor-kopje e raporit nga vizita mjekësore 

e lëshuar nga Ambulanca specialistike e ortopedisë në Spitalin e Gjilanit me numër 9841 të dt. 
7.11.2028 i cili i është dorëzuar ekspertit, e pasi që eksperti mjeko-ligjor e ka lexuar deklaron si në 

vijim:  

në mënyrë të përmbledhur në këtë raport konstatohet gjendja shëndetësore për S.Sn ku edhe njëherë 

konstatohen thyerjet e lartëcekura sipas akt-ekspertimit dhe deklarimit në këtë seancë, tregohet për 
procedurën nëpër të cilën ka kaluar trajtimi këtyre thyerjeve që nënkupton fiksimin e thyerjes dhe 

konstatohet faza e shërimit që nënkupton konsolidim (ngjitje) të thyerjeve të cekura më lartë e që do të 

thotë se ende është në fazën e trajtimit mjekësor.  
 

Në pytjene kryetarit të trupit gjykues eksperti përgjigjet: sa i përketë organeve vitale në parim organ 

vital është një organ i cili në rast se nuk funksionon për arsyet e ndryshme organizmi nuk mund të 

mbijetoj. Kur jemi te lëndimet e rënda trupore nuk don të thotë të jenë të dëmtuaraa vetëm organet 

vitale, në rastin konkret dëmtimi (thyerja) në gishtat e dorës është dëmtim i rëndë trupor mirëpo kur 

flasim për dëmtimin e rëndë dhe konceptimin e organit vital në këtë rast edhe sikur të kishim 

amputimin e tërsishëm të gishtit organizmi mbijeton.  
 

Në pytjen e kryetarit të trupit gjykues, eksperti përgjigjet: zakonisht ndrydhja si diagnozë e vendosur 

në raportet mjekësore nënkupton dëmtim trupor që atakon ose prek indet lëkurore nënlëkurore dhe 
muskulare. Mirëpo nëse kemi dëmtim edhe më të thellë në strukura atëherë kjo nuk është më kjo 

ndrydhje. Plaga shqyese latinisht shënohet si VLC –vulnus-lacero-contusio dhe e vendosur si diagnozë 

nënkuptom prishje të strukturës anatomike të tri indeve të lartëcekura (lëkura, nënlëkura, muskuli) 

me prezencë të urëzave indore.  

 

5.2.Deklarata e ekspertit mjeko ligjor dr.Sejdulla Mahmuti, pasi që është njoftuar me të drejtata dhe 

detyrat e tij ka deklaruar : 
 

Ekspertizën për natyrën e lëndimeve trupore të të akuzuarit S.H e ka bërë sipas urdhëresës së prokurorit 

të shtetit gjatë fazës së hetimeve edhe atë në bazë të dokumentacionit mjekësor të cilin ia ka 
bashkangjitur në këtë urdhëresë organi në fjalë,përkatësisht të raportit mjekësor lëshuar nga Spitali i 

përgjithshëm –Emergjenca në Gjilan me numër të protokollit nr.23439 i dt. 22.09.2018 në emër të S.Ht 

i lindur në vititin 1968 Viti.  

Në bazë të raportit mjekësor bëhet fjalë për ndrydhje të indeve të buta të dorës së djathtë (shuplakës së 
dorës), plagë shpuese në regjionin e dorës së djathtë edhe atë dy plagë në regjionin palmar dhe thyerje e 

kockës metakarpale të gishtit të pestë të dorës së djathtë, përkatësisht thyerje e këtij gishti në mes të 
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nyjeve të saj edhe atë të dorës së djathtë. Këto lëndime janë lëndime të shkaktuara nga veprimi mekanik 

i mjetit të fortë mbrehtës (jo i mprehtë) që si të tilla bëjnë pjesë në dëmtime të rënda trupore dhe me 
pasoja të përkohshme për shëndetin. 

 

Në pytjen plotësuese të kryetarit të trupit gjykues eksperti është përgjigjur lidhur me mjetin me të cilin 
janë shkaktuar plagë shpuese në dorën e djathtë të të akuzuarit S.H edhe atë si në vijim: mjeti me të 

cilin është shkaktuar kjo plagë shpuese nuk ka qenë i mprehtë por ka qenë mjet mbrehtës  ( jo i 

mprehtë) mirëpo ka mund të jetë mjet shpues që mund të jetë ndonjë gozhd, ndonjë mjetë tjetër i 

hollë,shtrafsiger dhe diçka e ngjashme. Është kualifikuar si lëndim i rëndë trupor për shkak të 

shkaktimit të thyerjes së kockës metakarpale të gishtit të pestë të dorës së djathtë. Pra kemi të 

bëjmë me thyerje të këtij gishti por edhe kufizim të lëvizjes normale të këtij gishti apo të artërozes së saj 

pikërisht për shkak të afërsisë së nyjeve të gishtit të pestë që mund të shkaktohet kjo artërozë apo edhe 
ndonjë kufizim apo çrregullim fiziologjik i gishtit të pestë. Më tutje eksperti ka shtuar se në shkresa të 

lëndës nuk ka pas dokumentacion shtesë sepse vet natyra e lëndimit të rëndë e kërkon një 

dokumentacion të tillë.  

 
Në këtë fazë të procedurës i akuzuari S.H ka deklaruar se derisa kam qenë në Qendrën e paraburgimit 

në Pejë sipas propozimit të mjekëve në këtë qendër është transferuar në Spitalin e Pejës ku edhe është 

bërë ndërhyrja kirurgjike në gishtin e pestë të dorës së djathtë dhe se paraprakisht afro pesë muaj e ka 
bartur gipsin edhe ate komplet në dorën e djathtë.  

 

Eksperti mjeko ligjor ka bërë ekzaminimin e drejtëpërdrejt në seancë të gishtit të pestë të dorës së 

djathtë të të akuzuarit S.H ku vërehet plaga postoperative me madhësi 6-7 cm e cila bënë me dije 

ose udhëzon se aty është kryr një intervenim kirurgjik. 

 

Në pyetjen e mbrojtëses së të akuzuarit S.H edhe atë av. Sadbere Maliqi eksperti mjeko ligjor është 
përgjigjur : se edhe me dokumentacion shtesë mendimi profesional nuk ndryshon sa i përketë  

natyrës së lëndimeve të rënda të konstatuara në ekspertizë pasi që në procedurë penale edhe 

dokumentacioni mjekësor plotësues nuk kishte me ndikuar që me u ndryshu ky mendim profesional. Në 
rastin konkret sa i përketë pasojave vetëm kur mungon pjesa e ekstremitetit, e trupit ose organeve të 

trupit mund të thuhet se pasoja është e përhershme mirëpo tjetër çështje është çështja e kufizimit të 

funksionalitetit të gishtit të pestë të dorës së djathtë dhe e shëmtimit. Për derisa nuk përfundon shërimi i 
gishtit të pestë në aspektin medicional mendim përfundimtar si ekspert nuk mundemi me dhanë. 

Në pytjen e mbrojtësit av.Nasuf Nasufi eksperti përgjigjet sa i përketë shërimit të të akuzuarit S.H 

mendoj se shërimi i tillë spitalor ka mund të zgjasë 3-4 ditë e pas saj i njëjti duhet të vazhdoj shërimin 

në institucionet tjera përkatëse duke pas parasysh natyrën e lëndimit.  
 

 

6. Provat materiale 

 

6.1. raporti i oficerit të policisë – me numër të rastit 2018-CG-0390 sipas këtij raporti ngjarja kritike 

ka ndodhur më datën 21.08 2018 në fshatin Sadovinë e Qerkezve, Komuna e Vitisë, sipas të cilit ka 

ndodhur një rrahje në progres mes dy anëve S.S dhe vëllait të tij H.S dhe anës tjetër S.H dhe S.H..1 në 
anën tjetër, por sipas S.H kinse ky incident kishte ardhur kur S... dhe H.... i kishin rrahur djemtë e tij 

A... 14 vjeç dhe K... 12 vjeç si dhe djalin e vëllait të tij S.H..1 15 vjeç, e të cilët kanë qenë duke e 

ruajtur një lopë në pronën e një serbi. Kështu që S.H ka shkuar te ata për me ju ndihmu djemve është 
goditur nga S...u me një terfurk në dorë, e sipas tij ai nuk e ka goditur S...un e as H....n por djemtë e tij 

dhe nipi i tij duke përforur shufër të metalt dhe shkop. Në këtë raport është shenuar se në rast është 

involvuar edhe I.H i cili për momentin ishte i arratisur meqë nuk është gjetur në shtëpi. 
 

6.2.Sipas mendimit të ekspertit mjeko-ligjor në ekspertizën mjeko ligjore të kryer më datën 03.10.2018 

me numër të referencës Gji-829/2018 përkitazi me lëndimet trupore ndaj S.St rezulton se i njëjti ka këto 

lëndime – dëmtime : ndrydhje në kokë, plagë shpuese në anën e majtë parietale të kokës, dermishje në 
anën e djathtë ballore të kokës, plagë shpuese në gishtin e dytë të dorës së majtë, thyerje në gishtin e 1. 
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dhe të  2. të dorës së majtë, të shkaktuara me besueshmëri nga veprimi mekanik i fortë mbretës – jo i 

mprehtë duke u kualifikuar si dëmtime të rënda trupore. 
Vlen të theksohet se shërimi i plagëve të tilla të këtij të dëmtuari ende nuk ka përfunduar. 

 

6.3. Sipas mendimit të ekspertit mjeko-ligjor në ekspertizën mjeko ligjore të kryer më datën 03.10.2018 
me numër të referencës Gji-829/2018 përkitazi me lëndimet trupore ndaj H.S rezulton se i njëjti ka këto 

lëndime – dëmtime : ndrydhje në anën e djathtë ballore të kokës, të shkaktuara me besueshmëri nga 

veprimi mekanik i fortë mbretës ( jo i mprehtë ) duke u kualifikuar si dëmtime të lehta trupore me 

pasoja të përkohshme shëndetësore. 
 

6.4. Sipas mendimit të ekspertit mjeko-ligjor në ekspertizën mjeko ligjore të kryer më datën 01.10.2018 

me numër të referencës  1/10-18 përkitazi me lëndimet trupore ndaj S.Ht rezulton se i njëjti ka këto 
lëndime – dëmtime: ndrydhje të indeve të buta të dorës së djathtë, plagë shpuese në dorën e djathtë, dy 

plagë në regjionin palmar dhe thyerje metakarpale të gishtit të pestë të dorës së djathtë, lëndime këto të 

shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë mbretës  ( jo i mprehtë ) që si të tilla bëjnë pjesë në 

dëmtime të rënda trupore.  
Rreth funksionalitetit të gishtit të pestë pasi që ende nuk ka përfunduar shërimi eksperti mjeko-ligjor me 

rastin e marrjes në pyetje gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor nuk ka mundur me dhënë mendim 

profesional mirëpo ka bërëë ekzaminimin e drejtpërdrejtë të dorës së djathtë të të akuzuarit S.H , mirëpo 
ka shtuar se sa i përket diagnozës përkatësisht natyrës së rëndë të lëndimit kjo nuk mund të ndryshoj 

edhe me dokumentacion plotësues. Këtë menduim profesional eksperti mjeko-ligjor e ka dhënë pas 

ekzaminimit të drejtëpërdrejtë të këtij të dëmtuari gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor. 
Meqë në procedurë civile ky i dëmtuar mund të realizoj të drejtën pasurore –civile me dokumentacion 

të kompletuar mjekësor pas përfundimit të shërimit, mbrojtësja e të akuzuarit S.H ka hequr dorë nga 

kërkesa e saj për sigurimin e dokumentacionit shtesë mjekësor me arsyetim se natyra e lëndimit trupor 

sipas ekspertit mjeko-ligjor nuk do të ndryshoj sa i përket përgjegjësisë penale. 
 

6.5. Është bërë shiqimi i fotos me ngjyra i dorës së majtë të lënduar të të akuzuarit S.S. Sa i përket 

lëndimeve në dorë të këtij të akuzuari fotoja përputhet me lëndimet e përshkruara në ekspertizë mjeko-
ligjore.  

 

6.6. Nga fletlëshimi i lëshuar nga Reparti i Ortopedisë – Spitali Regjional në Gjilan numër të 
historisë 11-312 të datës 05.10 2018 përkitazi me të akuzuarin S.S, rezulton se i njëjti në këtë repart për 

trajtim mjekësor ka qëndruar prej datës 26.09 2018 e gjer më 05.10 2018. Sipas këtij fletëlëshimi po 

ashtu rezulton se ky pacient është pranuar në këtë repart  për shkak të lëndimit të dorës së majtë, ku në 

repartin e emergjencës  është bërë përpunimi primar i plagës në kokë dhe në gishtin e dytë të dorës së 
majtë e pastaj imobilizimi me gips. Dy ditë pas operacionit është hequr dreni, plagët janë pastruar çdo 

dy ditë, e të cilat janë të thata  dhe pa shenja infeksioni. Më 02.10 2018 i janë hequr penjët e plagës së 

kokës. Pastaj pastrimi i plagës bëhet çdo dy ditë kurse imobilizimi vazhdon më tej. Pacienti është 
lëshuar në shtëpi në gjendje të përmirësuar për trajtim të mëtejmë ambulantor. Kontrolla në ambulantën 

specialistike të ortopedisë dhe Pulmologjisë. 

 

6.7. Nga marrëveshja mbi qiranë për pronën bujqësore me numër R15A08187 rezuton se e njëjta 

është dhënë për shfrytëzimin e pronës së paluejtshme me qira vetëm për qëllime bujqësore për 

periudhën kohore prej 01.08 2015 e deri më 31.07 2016 duke u lidhur mes S.Ht nga fshati Sadovinë e 

Qerkezve, Komuna e Vitisë si qiramarrës dhe në anën tjetër të Agjencisë Kosovare të pronës si 

qiradhënëse, e nënshkruar nga palët me vulë zyrtare të Agjencionit në fjalë, të bashkëngjitur 

fletëpagesën e qirasë vjetore të datës 14.09 2016. 

 

6.8. Nga marrëveshja mbi qiranë për pronën bujqësore me numër R15A08187 rezulton se e njëjta 

është dhënë për shfrytëzimin e pronës së paluejtshme me qira vetëm për qëllime bujqësore për 

periudhën kohore prej 01.08 2016 e deri më 31.07 2017 duke u lidhur mes S.Ht nga fshati sadovinë e 

Qerkezve, Komuna e Vitisë si qiramarrës dhe në anën tjetër të Agjencisë Kosovare të pronës si 

qiradhënëse, e nënshkruar nga palët me vulë zyrtare të Agjencionit në fjalë, 
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6.9.Kundër të miturit S.H..1 i lindur më 01.02 2003 në Ferizaj me vendbanim në fshatin Sadovinë e 

Qerkezve, Komuna e Vitisë, më datën 08.11 2018 është paraqitur Propozimi për shqiptimin e masës 

edukative – mbikëqyrja e shtuar nga ana e prindit PPM.nr. 187/2018, për shkak të dyshimit të 

bazuar se ka kryer veprën penale lëndim i rëndë trupor nga neni 189 paragrafi 2 nënparagrafi 2.1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-s, sipas përshkrimit faktik si në vijim : se më datën 21.09 2018 rreth orës 
18,40 në fshatin Sadovinë e Qerkezve, Komuna e Vitisë, i ka shkaktuar lëndim të rëndë trupor të 

dëmtuarëve – vëllezërve S... dhe H.S, në atë mënyrë që në pronën kontestuese në mes palëve, me 

mjete të përshtatshme për shkaktimin e lëndimeve të rënbda trupore si shkop druri, lopata, tërfurk, e në 

bashkveprim me I... dhe S.Hn, kanë sulmuar fizikisht, kanë goditur njëri tjetrin, ku gjatë përleshjes i 
pandehuri I...i e S.H, me lopatë e terfurk, ndërsa i mituri S.H..1, me një shkop druri e kanë goditur në 

kokë e pjesë tjera të trupit, me ç’rast të dëmtuarit pësojnë edhe lëndime të rënda trupore për të cilat 

lëndime kanë marrë tretman mjekësor në Shtëpinë e Shëndetit në Viti, e prej aty janë përcjell për në 
Spitalin Rajonal në Gjilan. 

Sipas Procesverblit të shqyrtimit gjyqësor rezulton se për këtë lëndë penale për të mitur, është 

mbajtur seanca e shqyrtimit gjyqësor më datën 30.01 2019 dhe është përfunduar kjo seancë. Kështu që 

me aktvendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore në Gjilan – Departamenti për të mitur me 
numër si më lart të protokollit, për veprën penale lëndore sipas përshkrimit faktik si më lart të miturit 

S.H..1 me të dhëna tjera personale si më lart i është shqiptuar masa edukative mbikëqyrja e shtuar nga 

ana e prindit në kohëtgjatje prej një viti me detyrime të veçanta. Nën mbikëqyrjen e Shërbimit Sprovues   
të Kosovës – Zyra  Rajonale në Gjilan. 

 

 

7. Vlerësimi i provave  

 

7.1. Faktet kontestuese 

 
Trupi gjykues ka konstatuar se cilat ishin fakte kontestuese lidhur me çështjet penale sipas aktakuzës 

lëndore edhe atë se : 

-cili prej të akuzuarve në vend të ngjarjes e ka pas në posedim si mjet për shkaktuar lëndime të rënda 
trupore por edhe për marrje të jetës – kacin dhe cili terfurkun me rrema të metalt – hekurit dhe kush prej 

tyre i ka përdorur për shkaktimin e lëndimeve trupore ndaj pjesmarrësve në konflikt, 

-cili ishte motivi ditën kritike për të ardhur gjer tek qerimi i hesapeve mes palëve në konflikt, 
-ishte apo nuk ishte i pranishëm në vend të ngjarjes i akuzuari I.H ditën kritike kur ka ndodhur konflikti 

në fjalë. Nëse ishte i pranishëm a ka poseduar kaci me vete dhe a e ka përdor për ta goditur ndaj të 

akuzuarit S.S, 

-cili nga të akuzuarit ia ka shkaktuar lëndimet trupore njëri tjetrit dhe kush i ka shkaktuar lëndime të 
lehta trupore të dëmtuarit H.S, 

-kush ia ka shkaktuar lëndimet trupore të akuzuarit S.S  por edhe të akuzuarit S.H 

-a ishte i pranishëm në vend të ngjarjes në momentin kritik i dëmtuari H.S apo pas atij momenti, 
-kush ishte i pranishëm në vend të ngjarjes kur ka ndodhur konflikti mes palëve dhe çfarë të njëjtit kanë 

qenë duke bërë, 

-pse të akuzuarit S.S dhe S.H kanë dal në vend të ngjarjes,  

-a ishte e pranishme dëshmitarja K.S në momentin kritik të konfliktit apo aty ka dalur pas përfundimit 
të tij, 

-kur erdhi në vend të ngjarjes dëshmitarja F.H, 

-i kujt ka qenë terfurku por edhe kacia nëse vërtetë mjeti i fundit është përdorur, 
 

 

7.2. Faktet jo kontestuese  
 

Trupi gjykues ka konstatuar se lidhur me këtë çështje penale janë jo kontestuese këto fakte :  

-ishte kohë e gjatë që mes vete të akuzuarit S.S dhe S.H që ishin në mosmarrëveshje mes vete lidhur me 

shfrytëzimin e një toke bujqësore të fqiut serb i cili ishte shpërngulur jashtë Kosovës pas luftës së fundit 
në Kosovë. Kjo tokë ishte mes tokave të këtyre dy të akuzuarve, 
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-gjatë vitit 2016 dhe 2017 i akuzuari S.H sipas marrëveshjeve me shkrim të administruara si prova 

materiale të lidhura me Agjencinë kompetente, tokën e serbit në fjalë e kishte shfrytëzuar me qira. Pra, 
marrëveshje me shkrim nuk kishte lidhur me pronarin legjitim serb, mirëpo ka pasur kompetencë 

Agjencioni në fjalë për lidhjen e marrëveshjeve të tilla.  

-gjatë vitit 2018 i akuzuari S.H edhe pse nuk ka pasur marrëveshje me Agjencionin në fjalë ka vazhduar 
me shfrytëzuar pronën e serbit në fjalë, e këtë vazhdimisht ia ka kontestuar i akuzuari S.S, pasi që ka 

pretenduar se me vet faktin që e ka pasur në mezhde me aren e tij, atij  ka takuar shfrytëzimi i gjysmës 

së saj, 

-nuk është kontestuese se i akuzuari S.S dhe i akuzuari S.H janë fqinj mes vete, kurse i dëmtuari H.S si 
vëlla i të akuzuarit S... jeton në shtëpinë e tij por se kanë një oborr të përbashkët,  

-se i akuzuari I.H punon në firmën “Përparimi “ në Ferizaj por edhe i akuzuari S.S punon në firmën “ 

Guri i Kuq “  me seli në fshatin Sadovinë e Jerlive, Komuna e Vitisë. 
 

-sipas aktvendimit të plotfuqishëm të kësaj Gjykata – Departamenti për të mitur me numër dhe datë të 

cekur më lart, të miturit S.H..1 i është shqiptuar masa edukative mbikëqyrja e shtuar nga ana e prindit, 

përkitazi me veprën penale të kryer në bashkëkryerje me dy të akuzuarit S.H dhe I.H, sipas përshkrimit 
faktik si në propozimin për shqiptimin e kësaj mase nga orgni i ndjekjes penale me numër dhe datë të 

lartcekur në këtë aktgjykim. Palë të dëmtuara sipas kësaj lënde penale për të mitur janë vëllezërit S... 

dhe H.S. 
 

8.Vlerësimi i mbrojtjes së të akuzuarve por edhe provave personale si dhe i atyre materiale të 

administrura 

 

8.1. Përkitazi me të akuzuarin I.H  

 

Gjykata ia ka fal besimin e plotë mbrojtjes së të akuzuarit I.H, pasi që një mbrojtje e tillë është e 
logjikshme dhe e drejtë, meqë përputhet në tërësi me dëshmin e dëshmitarit Përparim Frangu për 

ndryshe pronar i firmës “  Përparimi “ me seli në Ferizaj, në firmën e të cilit ka punuar edhe i akuzuari 

I.... Ky dëshmitar ka dëshmuar bindshëm duke treguar se ditën kritike gjer në ora 19,00 e mbrëmjes ky i 
akuzuar ka qenë në punë tek firma e tij, dhe se këtë e dinë meqë çdo ditë punë udhëzojnë së bashku – 

duke shkuar së bashku në punë por edhe duke u kthyer së bashku në shtëpi. Në anën tjetër sipas 

aktakuzës lëndore ngjarja kritike ka ndodhur më datën 21.09 2018 rreth orës 18,48 minuta, kështu që 
me vet faktin që ky i akuzuar ka qenë në punë gjer në ora 19,00 në Ferizaj objektivisht nuk ka pasur 

mundësi me qenë i pranishëm në vendin e ngjarjes ku ka ndodhur ngjarja kritike. Për atë që ditën kritike 

dhe momentin kritike i akuzuari I... ka qenë në punë në Ferizaj kanë dëshmuar edhe dëshmitarët tjerë 

F.I për ndryshe bashkëshorte e të akuzuarit S.H, S.H..1, K.H, A.H duke përfshirë edhe deklaratën e të 
akuzuarit S.H, të cilëve në këtë pikëpamje – se ditën dhe momentin kritioke nuk ka qenë i pranishëm në 

vend të ngjarjes i akuzuari I..., duke jua falur besimin e plotë.  

Gjykata nuk jua ka falur besimin dëshmitares K.S, të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit H.S por as të 
akuzuarit S.S pasi që deklaratat e tyre janë në kundërshtim të hapt me deklaratat e dëshmitarëve të 

lartcekur dhe mbrojtjen e të akuzuarit I.H, me theks të veçantë kundër deklaratës së dëshmitarit 

Përparim Frangu i cili ka bërë përshkrimin detal përkitazi me atë se edhe ditën kritike për në punë kanë 

udhëtuar së bashku si gjithherë por edhe për atë se së bashku me kamionetën e tij janë kthyer për në 
shtëpi, e me sa i kuntohet në firmën “ Përparimi “ së bashku kanë punuar gjer në ora 19,00 të mbrëmjes. 

Sipas bindjes së trupit gjykues duke i pasur parasysh deklaratat e dëshmitarëve të lartcekur që gjykata 

jua ka falur besimin e plotë, me qëllim të revanshizmit ndaj të akuzuarit S.H i cili të akuzuarin I... e ka 
djalë të vëllait, për shkak se të akuzuarit S... nuk ia ka lejuar shfrytëzimin e gjysmës së tokës së një 

serbi, e cila ka qenë mes pronave të të akuzuarit S.H dhe të akuzuarit S..., e që ditën kritike lopën e tyre 

e kishin kaluar nëpër pronën e serbit dy fëmija e S.Hit, kur edhe i akuzuari S... kishte tentuar për t’i 
rrahur dy fëmijët e mitur të S.Hit, tani dëshmitarë si dhe djalin e vëllait të S.Hit të miturin S.H..1, për 

ndryshe dëshmitar. Dëshmitarja K.S, duke pasur parasysh faktin se gjatë dëshmisë nuk ishte përgjigjur 

menjëherë pas parashtrimit të pyetjeve, por duke u vonuar më tepër se zakonisht, bile duke u arsyetuar 

se ka probleme shëndetësore një herë ishte ndëprerë dëshmimi i saj duke u shtyer për ditë tjetër e që në 
seancën e ardhme nuk e kishte arsyetuar me kurrëfarë dëshmie mjekësore ankesën e saj se kihte 

probleme shëndetësor, trupi gjykues duke e pasur parasysh parimin e drejtpërdrejtshmërisë e ka dëgjuar 
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në mënyrë direkte gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor, duke vlerësuar se kjo dëshmitare pa ndonjë 

arsye me bazë gjatë shqyrtimit gjyqësor ka hezituar t’i përgjigjet menjëherë pyetjeve të parashtruara, 
duke u friguar se me dëshminë e saj nuk është duke ju përmbajtur udhëzimeve të të akuzuarit S... se si 

me dëshmuar. Andaj duke pasur parasysh faktin se deklarata e kësaj dëshmitareje është në kundërshtim 

me deklaratat e dëshmitarëve të cilave kjo gjykatë jua ka falur besimin por edhe hezitimin e kësaj 
dëshmitareje për t’ju përgjigjur menjëherë pyetjeve të parashtruara, deklaratës së kësaj dëshmitare 

gjykata nuk ia ka falur besimin. 

 

Gjykata ka pasur vështirësi serioze gjatë marrjes në pyetje të të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit H.S, 
edhe pse eksperti psikolog ka deklaruar se i njëjti mund të jap dëshminë e tij. Kryetari i trupit gjykues 

ka bërë përpjekje maksimale për ta udhëzuar në prani të ekspertit psikolog me të drejtat dhe detyrimet e 

tij, pasi që i njëjti kishte vështirësi për t’i kuptuar, posaçrisht se nuk është i detyruar që të dëshmoj ndaj 
të akuzuarit S... të cilin e kishte vëlla. Në pyetjet e parashtruara ky dëshmitar përgjigjej me përgjigje që 

nuk korrespondonte me pyetjen gjithnjë duke bërë me gisht në drejtim të të akuzuarit S.H se ai e ka 

goditur me terfurk në shpinë dhe se aty ishte prezentë edeh i akuzuari I.H. Kjo sjellje e këtij dëshmitari 

krijonte përshtypjen e plotë tek trupi gjykues se i njëjti ishte i udhëzuar që t’i ngarkonte dy të akuzuarit 
S.H dhe I.Hn me atë se ata e kanë rrahur edhe vëllain e tij S...un por edhe atë personalisht. Gjykata ka 

ardh në përfundim se këtij dëshmitari nuk duhet falur besimin edhe për arsyet e lartcekura edhe për 

faktin se dëshmia e tij në tërësi është në kundërshtim me dëshmitë e dëshmitarëve të lartcekur të cilëve 
ju është falur besimi i plotë me theks të veçantë se i akuzuari I... ditën dhe momentin kritik nuk ka qenë 

i pranishëm në vend të ngjarjes, e këtë bëndje të gjykatës e ka forcuar mjaftueshëm dëshmia e 

dëshmitarit Përparim Frangu të cilit edhe i është falur besimi i plotë. 
Për arsyet e lartcekura, gjykata në mungesë të provave nuk ka arritur që përtej dyshimit të bazuar mirë 

të vërtetoj fajësinë e të akuzuarit I.H, andaj edhe në kuptim të nenit 364 paragrafi 1 nënparagrafi 1.3 të 

KPRK-s e ka liruar nga akuza në mungesë të provave. 

Vlen të theksohet se me vet faktin që i akuzuari I... nuk ka qenë i pranishëm në vend të ngjarjes për 
rrethana thjeshtë objektive i njëjti nuk ka mundur me pas në posedim por as me e përdor lopatën –kacin 

për ta lënduar të akuzuarin tani edhe të dëmtuarin S.S.     

 

8.2. Përkitazi me të akuzuarin S.H dhe S.S meqë gjersa njëri ka cilësinë e të akuzuarit tjetri e ka 

rolin e palës së dëmtuar dhe e kundërta 

 
Gjykata përmbajtësisht ia ka falur besimin e plotë mbrojtjes së të akuzuarit S.H, meqë përmbajtësisht 

dhe detalisht ka përshkruar ngjarjen penale që ka ndodhur në  momentin kritik dhe se një mbrojtje e tillë 

është e drejtë dhe e besueshme meqë përmbajtësisht përputhet me dëshmitë tjera që do të elaborohen në 

vijim. Mbrojtja e këtij të akuzuari në përmbajtje përputhet me dëshmitë e dëshmitarëve A.. dhe K.H por 
edhe të dëshmitarit S.H..1 i cili si i mitur edhe është shpallur përgjegjës për lëndimet trupore të 

shkaktuara ndaj të dëmtuarëve S.S dhe H.S, e sa i përket kësaj, gjykata do të jap arsyetim përkatës 

lidhur me atë që ky i mitur është shpallur përgjegjës për veprën penale të kryer kinse në bashkëkryerje 
me dy të akuzuarit S.H dhe I.H sipas përshkrimit faktik dhe kulaifikimit juridik në propozimin për 

shqiptimin e masës edukative por edhe të aktvendimit të plotfuqishëm të lartcekur të Departamentit për 

të Mitur të kësaj Gjykate, pasiqë ndaj të miturit S.H..1 është zhvilluar procedurë e veçantë për të mitur e 

në anën tjetër në përshkrimin faktik të veprës penale ndaj tij janë përfshirë dy të dëmtuarit ndërsa si 
bashkëkryerës edhe të akuzuarit S.H dhe I.H edhe pse ndaj këtyre dy të fundit është zhvilluar procedurë 

e veçantë në Departamentin e krimeve të rënda të kësaj gjykate, dëshmitarëve A..dhe K.H por edhe të 

dëshmitares F.I. Theks të veçantë i është dhënë në mënyrë indirekte edhe mos deklarimit të dëshmitares 
K.S në pyetjen e parashtruar lidhur me atë se a e ka parë bashkëshortin e saj që t’i ketë shkaktuar 

lëndime të akuzuarit S.H, e kjo është përgjigjur se në këtë pyetje nuk do të jap përgjigje, edhe pse një 

veprim i tillë i saj është dhënë në përputhje me nenin 129 të KPP, e që kryetari i trupit gjykues e kishte 
njoftuar se nuk është e detyruar që të përgjigjet në pyetje konkrete, kur ka gjasa reale se kjo do të 

ndikonte në ndjekjen penale kundër saj ose të afërmit të saj, e në rastin konkret kjo dëshmitare të 

akuzuarin S... e ka bashkëshort.Në anën tjetër i akuzuari S... në mënyrë kategorike e ka mohuar që t’i 

ketë shkaktuar  lëndime trupore të akuzuarit S.H. 
Vlen të theksohet se trupi gjykues theks të veçantë ju ka dhënë dëshmive të dëshmitarëve të mitur 

S.H..1, K... dhe A.H, të cilët pa hezitim kanë pranuar se lëndimet trupore me shkopinjë ia kanë 
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shkaktuar personalisht të akuzuarit S.... E në anën tjetër për lëndimet trupore të shkaktuara të akuzuarit 

S... dhe të dëmtuarit H.S është shpallur përgjegjës penalisht i mituri S.H..1 në procedurë të veçantë për 
të mitur, e për këtë gjykata do të jap shpjegimet e nevojshme në vijim të arsyetimit të këtij aktgjykimi. 

Sa i përket faljes së besimit dëshmisë së dëshmitares F... Ismajli për ndryshe bashkëshorte e të akuzuarit 

S.H, gjykata të njëjtës ia ka falur besimin, meqë dëshmia e saj përmbajtësisht është në përputhje me 
dëshmitë e dëshmitarëve të cilëve ju është falur besimi por edhe me mbrojtjen e të akuzuarit S.H por 

edhe të atij I.H, edhe pse e njëjta ka deklaruar se kur ka shkuar në vend të ngjarjes nuk e ka parë as 

S...un e as S.Hin që t’i ketë mëshuar njëri tjetrit por aty ka intervenuar për ta larguar S...un nga S.Hi 

meqë i njëjti donte ta sulmonte këtë të fundin me terfurk në dorë, duke shtuar se ai terfur nuk është i 
familjes së saj por i S...ut. 

I akuzuari S.H dhe dëshmitarët F... Ismajli, S.H..1, K... dhe A.H kanë deklaruar se rreth një are të një 

serbi i cili ishte shpërngulur nga fshati i tyre, S.Hi me të akuzuarin S... kanë pasur kontest, meqë i 
akuzuari S... ka pretenduar se atij i takon shfrytëzimi i gjysmës së kësaj prone meqë në njëren anë 

kufizohet me pronën e tij të paluejtshme, mirëpo këtë i akuzuari S.H nuk ia ka lejuar. Bile hujtë e drurit 

dhe rrjetin e telit që e kishte vendosur në mezhdën mes pronës së S...ut dhe të pronës së serbit ia kishte 

hequr i akuztuari S.... Sipas provave të administruara – marrëveshjet për dhënien me qira të pronës së 
serbit gjatë vitit 2016 dhe 2017 këtë pronë e kishte shfrytëzuar në tërësi i akuzuari S.H duke i paguar 

qira Agjencionit për administrimin e pronave, duke vazhduar që pa marrëveshje për vitin 2018 ta 

shfrytëzoj pronën lëndore, e në fund të këtij viti kishte ndodhur edhe ngjarja penale lëndore. 
Ditën kritike fëmijët e të akuzuarit S.H edhe atë të miturit K... dhe A... por edhe djali i vëllait të tij 

S.H..1 e kishin lëshuar lopën e S.Hit si çdo ditë për ta ruatur edhe atë në pronën e kusheririt të tyre Isuf. 

Ata të tretë kishin shkopinjë me vete. Në momentin kur e kishin kaluar lopën nga prona e kusheririt të 
tyre në pronën e të akuzuarit S... por edhe të serbit në fjalë për të cilën pronë kishin kontest, i akuzuari 

S... pasi që ishte kthyer nga puna ditën kritike me terfurk në dorë i kishte ndjekur K...in, A...n dhe 

S.H..1 për t’i rrahur, në mënyrë që mos ta kalonin lopën nëpër pronën e tij. Dëshmitarët kishin ikur por 

edhe K...i dhe A... ishin friguar dhe e kishin ftuar babain e tyre në ndihmë me zë duke e thirrur “ o babë, 
o babë “. I akuzuari S.H pasi që ishte duke paluar dru në oborr të tij dhe nga ajo pozitë mund të 

dukeshin fëmijët e tij duke e ruajtur lopën, porsa kishte dëgjuar këtë thirrje kishte vrapuar në drejtim të 

fëmijëve të tij mirëpo nuk kishte marrë kurrëfarë mjeti me vete, kurse i akuzuari S... kishte një terfurk 
në dorë – me rrema të metalt. I akuzuari S... e kishte sulmuar të akuzuarin S.H duke i shkaktuar 

lëndimet e përshkruara si në ekspertizën mjeko-ligjore por që shërimi edhe pse kishte intervenim 

mjekësor nuk kishte përfunduar. 
Gjatë kohës që i akuzuari S.H e kishte kapur për tërfurku S...un meqë ai e kishte në dorë dhe e të njëjtin 

mjet e kishte përdorur, me qëllim që t’ia nxjerr prej dore, e në atë kohë të akuzuarin S... me shkopinjë e 

kishin goditur në pjesë të ndryshme të trupit të miturit S..., K.. dhe A.., duke i shkaktuar lëndime trupore 

të përshkruara në mënyrë detale si në ekspertizën mjeko-ligjore e cila është administruar si provë gjatë 
shqyrtimit gjyqësor. 

Ndërkohë dëshmitarja F... kur ishte dalur nga shtëpia e saj në oborr nuk e kishte parë bashkëshortin e 

saj tani të akuzuarin S.H, dhe posa e kishte parë në livadh duke u shtyer me të akuzuarin S..., duke mos 
ia lëshuar tërfurkun, kjo dëshmitare kishte shkuar me vrap në vend të ngjarjes dhe kishte ndërhyrë duke 

e shtyer S...un për ta ndarë nga bashkshorti i saj S.Hi, i cili gjithnjë kishte tentuar për ta sulmuar të 

akuzuarin S.H. Kjo dëshmitare ka dëshmuar se nuk e kishte parë as S...un por as bashkëshortin e saj që 

ta kenë goditur njëri tjetrin. Më tutje ka deklaruar se bashkëshortja e të akuzuarit S... K.S ndërkohë ka 
ardhur në vend të ngjarjes meqë më parë nuk ka qenë e pranishme dhe e ka marrë bashkëshortin e saj 

S.Sn. Pastaj dëshmitarja F... së bashku me S.H dhe tre dëshmitarët e mitur kishte shkuar nbë drejtim të 

shtëpisë së saj. Vlen të theksohet se i akuzuari S... së bashku me bashkëshorten e tij në këmbë kanë 
shkuar në shtëpi të tyre siç edhe kanë deklaruar dëshmitarët e lartcekur, që ju është falur besimi nga 

gjykata. 

Duke pasur parasysh natyrën e lëndimit të shkaktuar nga ana e të akuzuarit S... ndaj të akuzuarit S.H 
dhe shpjegimin e ekspertit mjeko-ligjor gjatë shqyrtimit gjyqësor se plaga e shkaktuar të akuzuarit S.H 

është shkaktuar me mjetë të fortë i cili ka mundur të ketë maje, e në anën tjetër pikërisht siç e ka 

theksuar edhe vet i akuzuari S.H në mbrojtjen e tij se me terfurk është therrur në dorën e djathtë e nga 

goditja me këtë mjet i është shkaktuar thyerje e kockës metakarpale të gishtit të pestë të dorës së djathtë 
siç edhe qëndron në mendimin profesional të ekspertizës mjeko-ligjore, por edhe të dëshmive të 
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dëshmitarëve të laretcekur të cilëve ju është falur besim përmbajtësisht, terfurku ka qenë i të akuzuarit 

S... dhe se pikërisht ky i akuzuar ditën kritike edhe e ka përdorur. 
Në anën tjetër siç rezulton nga ekspertiza mjeko-ligjore të akuzuarit S... i janë shkaktuar këto lëndime 

trupore: ndrydhje në kokë, plagë shqyese në anën e majtë parietale të kokës, dermishje në anën e djathtë 

ballore të kokës, pagë shqyese në gishtin e dytë të dorës së majtë dhe thyerje në gishtin e parë dhe të 
dytë të dorës së majtë, këto plagë të akuzuarit S... siç rezulton nga mbrojtja e të akuzuarit S.H por edhe 

dëshmitë e dëshmitarve të mitur A.. dhe K.H por edhe të atij S.H..1, ia kanë shkaktuar këta dëshmitarë 

duke e goditur në pjesët e lartcekura të trupit të tij me shkopinjë që i kanë pasur me vete, si mjete të 

forta mbretëse siç edhe ka deklaruar edhe vet eksperti mjeko-ligjor, e që përbëjnë lëndime të rënda 
trupore, me pasoja të përkohshme shëndetësore pasi që në kohën e gjykimit ende nuk kishte përfunduar 

trajtimi mjekësor ndaj këtij të dëmtuari, për t’i përshkruar detalisht pasojat shëndetësore. Andaj edhe 

gjykata ka ardhur në përfundim se momentin kritik kurrëfarë lëndimi trupor me kurrëfarë mjeti mbretës 
por edhe të mprehtë i akuzuari S.H nuk i ka shkaktuar të dëmtuarit S..., pasiqë lëndimet e përshkruara 

më lartë me shkopinjë ia kanë shkaktuar tre të miturit e lartëcekur. 

 

Gjykata nuk ia ka falur besimin të akuzuarit S... lidhur me atë se kinse lëndimet trupore ia kanë 
shkaktuar i akuzuari S.H me terfurk me rrema të metaltë kurse me lopatë-kaci i akuzuari I..., meqë 

dëshmia e këtij të akuzuari në një pikëpamje është e harmonishme me deklaratën dëshmitares K.... por 

edhe të të dëmtuarit H.. e këtyre gjykata nuk jua ka falur besimin për arsyet e lartcekura, duke mos i 
konfirmuar faktet relevante të çështjes penale përkitazi me të akuzuarin S.... Në anën tjetër lidhur me 

dëshmin e të dëmtuarit H.. tanimë gjykata ka dhënë vlerësimin e saj por sa i përket dëshmisë së 

dëshmitares K.. dëshmia e kësaj dëshmitare bie ndesh me dëshminë e të akuzuarit S... të dhënë në 
polici, lidhur me atë se kinse ishte dëmtuar bunari i rrethuar me najlon në pronën e të akuzuarit S... si 

rezultat i kontaktit që ia ka bërë lopa e S.H ( duke u vizhgatur – mbështetur me trup ), e që më vonë me 

rastin e ballafaqimit se cila është e vërtetë ajo që e ka thënë në polici i akuzuari S... apo gjatë shqyrtimit 

gjyqësor përkatësisht në Prokurori, ky i akuzuar ka mbetur pranë deklaratës që e ka dhënë gjatë 
shqyrtimit gjyqësor duke theksuar se shkak i daljes së tij tek bunari me bashkshortën e tij ka qenë 

rrethimi i bunarit në pronën e tij për shkak të sezonës së dimrit – ftohtit, e këtë variantë e ka përfillur 

edhe dëshmitarja K.... në dëshminë e saj me rastin e dhënies së deklaratës së saj në gjykatë. E vërteta e 
daljes në vend të ngjarjes është diametarlisht e kundërt sipas  provave tjera të cilave kjo gjykatë jua ka 

falur besimin. Edhe kjo dëshmitare ka konfirmuar se në vend të ngjarjes kanë qenë vetëm ata të dy për 

rregullimin e bunarit si dhe S.H dhe I.H por edhe S.H..1 kurse personat tjerë dhe lopë në livadh nuk ka 
pasur. Një dëshmi e tillë e dëshmitares K... dhe të të akuzuarit S... është në kundërshtim me dëshmitë e 

dëshmitarëve, që jua ka falur besimin kjo gjykatë duke përfshirë edhe dëshmitarin P.F përkitazi me të 

akuzuarin I.... Dëshmisë së të akuzuarit S... nuk i është falur besimi, pasi që një dëshmi e tillë është në 

kundërshtim me dëshmitë e dëshmitarëve që ju është falur besimi, dhe i njëjti ishte ishte mjatë i 
mlefosur për faktin që i akuzuari S.H nuk e kishte lejuar që ta shfrytëzoj gjysmën e pronës që e kishte 

në kufi të pronës së tij. 

I akuzuari S... kishte thurrur edhe insinuata të pabaza ndaj të akuzuarit S.H gjatë shqyrtimit gjyqësor, 
ashtu që në pyetjen e prokurorit të shtetit se sipas ekspertizës mjeko-ligjore janë përshkruar lëndimet 

trupore ndaj të akuzuarit S.H – andaj këto lëndime kush ka mundur me ja shkaktuar, i akuzuari S... në 

vend se të përgjigjej në pyetjen e prokurorit të shtetit ishte përgjigjur :  

se personalisht ka marrë shërbim mjekësor në shtëpi nga një mjek emrin dhe mbiemrin e të cilit 
nuk e din dhe se ai i ka thënë “se mikun e ki ti të zoti – duke menduar në Emrush Ismajlin”, e duke 

qenë kinse në lajthim se në cilësi të pacientit ishte S.H e jo S.S  ( vërejtje e gjykatës : kinse mjeku i 

tillë nuk e ka ditur se pacienti quhet S... dhe e ka ngjatrruar atë me personin S.H ) dhe se nuk ka 
as gjyqtar e as prokuror mi ra në fije dorës tande. Pastaj, se vazhduar se një person me emrin Xh.H 

së bashku me persona tjerë ka ndërhyrë dhe ka ndërmjetësuar për mu pajtu dhe pasi që unë ( S...u ) kam 

kërku që çashtja të shkoj vetëm përmes gjykatës, ai më ka thënë mua ( duke mendu në Xh… ) se “S.H 
ka me bo intervenca bile ka me pagu gjykatën nëse është nevoja vetëm e vetëm për mos mu gjyku”.  

Gjykata nga ky i akuzuar nuk ka arrritur që ta siguroj emrin dhe mbiemrin e mjekut në të cilin ka 

pretenduar ky i akuzuar , andaj edhe gjykata këtij të akuzuari ia ka tërhequr vërejtjen që të përgjigjet në 

pyetjen e parashtruar e jo të bëjë shpifje të tilla, për ndryshe mund të përgjigjet penalisht. Vlen të 
theksohet se këto fjalë ky i akuzuar i ka thënë në prani të prokurorit të shtetit dhe fjalët e tij janë të 

shenuara në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor. Vlen të theksohet se i akuzuari ka të drejtë ligjore që të 
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mbrohet në mënyrën më të mirë lidhur me çështjen penale, mirëpo nuk ka të drejtë që të thurrë insinuate 

– të pavërteta ndaj tjetrit, duke mos ofruar kurrëfarë prove për thëniet e tij. 
 

Mbi këto baza gjykata edhe ka ardhur në përfundim se me prova të besueshme dhe të mjaftueshme nuk 

ka arritur që të vërtetoj përtej dyshimit të bazuar mirë se i akuzuari S.H ka kryr veprën penale lëndore 
ndaj të akuzuarit S.S tani në cilësi të palës së dëmtuar. 

 

Po ashtu nuk ka arritur me prova të mjaftueshme dhe të besueshme për të vërtetuar përtej dyshimit të 

bazuar mirë se i akuzuari S.H lëndimet e lehta trupore ia ka shkaktuar të dëmtuarit H.S, meqë pranin e 
tij afër vendit të ngjarjes e dëshmon vetëm dëshmitari S.H..1, i cili edhe ka deklaruar se e pranon 

fajësinë në procedurë për të mitur siç rezulton nga provat e administruara më lart ( propozimi për 

shqiptimin e masës edukative nga organi i ndjekjes penale si dhe aktvendimi i plotfuqishëm me të cilin i 
është shqiptuar masa e kujdesit të shtuar nga ana e prindit ) kurse dëshmitarët tjerë të cilëve ju është 

falur besimi nga gjykata nuk e dëshmojnë një gjë të tillë – që në momentin kritik të ketë qenë në vend të 

ngjarjes. Andaj edhe gjykata ka ardhur në përfundim se me vet faktin që ky i mitur ( S.H..1 ) e ka 

pranuar fajësinë në procedurë për të mitur, se lëndimin e lehtë trupor të përshkruar në mendimin e 
ekspertit mjeko-ligjor ia ka shkaktuar pikërisht ky i mitur duke i shkaktuar ndrydhje në anën e djathtë 

ballore të kokës me mjetë të fortë mbretës – shkop, me pasoja të përkoshme shëndetësore dhe se tani më 

në këtë drejtim kemi aktvendim të plotfuqishëm të Departamentit për të Mitur të kësaj gjykate. I 
akuzuari S... në mbrojtjen e tij ka deklaruar siç i ka thënë bashkëshortja e tij – meqë ky nuk ka pas 

vetëdije nga të gaditurat e S.H me terfurk dhe të I... me kaci ( lopatë ) se i akuzuari S.H me terfurk e ka 

goditur H... në shpinë, e këtë me deklaratën e saj e ka konfirmuar edhe dëshmitarja K..... Në anën tjetër 
sipas mendimit të ekspertit mjeko-ligjor lëndimi i përshkruar i lehtë me pasoja të përkohshme për 

shëndetin të njëjtit i është shkaktuar me mjet mbretës në kokë në formë të ndrydhjes në anën ballore të 

kokës, pra jo në shpinë siç kanë deklaruar i akuzuari S... dhe dëshmitarja K... . Mbi këtë bazë edhe të 

njëjtëve nuk ju është falur besimi nga ana e gjykatës. 
Vlen të theksohet se i akuzuari S... në mbarojten e tij ju ka shmangur të vërtetës lidhur me shkakun që 

ka ardhur gjer ke ngjarja konkrete penale ndaj tij, sepse me të dëmtuarin S.H i ka prishur raportet 

fqinjësore pikërisht për shkak që të njëjtit nuk i është lejuar shfrytëzimi i tokës së fqiut serb, e cila 
gjendet mes tokave –parcelave të të akuzuarit S... dhe tani të dëmtuarit S.H, se përmes agjencionit të 

lartcekur për administrimin e pronave për vitin 2016 dhe 2017 pikërisht i dëmtuari S.H ka lidhur 

marrëveshje me shkrim për shfrytëzimin me qera të kësaj toke, duke vazhduar shfrytëzimin e të njëjtës 
edhe për vitin 2018 por tani pa marrëveshje me shkrim, e këto fakte gjykata i ka vërtetuar përmes 

provave materiale marrëveshjeve me shkrim me numra dhe data të lartcekura por edhe përmes 

dëshmive të dëshmitarëve të cilëve kjo gjykatë jua ka falur besimin, e këtë e ka konfirmuar edhe vet i 

dëmtuari S.H në mbrojtjen e tij.  
Me kalimin e kohës raportet ndërfqinjësore mes tyre janë ashpërsuar, e si rezultat i kësaj i akuzuari S... 

ditën kritike edhe me terfurk me rrema të hekurt i ka ndjekur të miturit për t’i rrahur, pikërisht për shkak 

të kalimit të lopës së tyre nëpër aren e S...ut por edhe të fqiut serb. Sipas dëshmitarëve në fjalë të cilëve 
gjykata jua ka falur besimin,  shkaku i daljes në arën e tij nga ana e S...ut dhe bashkëshortës së tij kinse 

për ta mbështjellur bunarin me najlon nuk është i vërtetë por e vërteta është ajo që e kanë pohuar  

dëshmitarët e lartcekur  por edhe i dëmtuari S.H e që kjo është theksuar edhe më lart.  

I akuzuari S... në deklaratën mbrojtëse të tij duke përfshirë edhe ballafaqimin e tij me deklaratat e dhëna 
në Prokurori por edhe në Polici rreth shkakut të daljes së tij tek ara e tij është kontraverz, e kjo është 

theksuar më lart. I njëjti e mohon në mënyrë kategorike prezencën e dy të miturve fëmijë të të dëmtuarit 

S.H, por edhe të lopës të cilën kanë qenë duke e ruajtur tre të miturit e lartcekur, bile edhe lëndimet 
trupore të shkaktuara ndaj të dëmtuarit S.H. Rreth këtyre dëmtimeve edhe dëshmitarja K... ka deklaruar 

se në pyetjen lidhur me lëndimet trupore të të dëmtuarit S.H është përcaktuar që mos të jap përgjigje. I 

akuzuari ndaj të dëmtuarit S.H ka imagjinuar edhe insinuata – jo të vërteta e që janë cekur më lart. Të 
gjitha këto fakte të rëndësishme gjykatën e kanë quar në përfundim që të njëjtit përmbajtësisht mos t’i 

falet besimi, meqë një mbrojtje e tillë ka pasur për qëllim vetëm shmangjen e tij nga përgjegjësia 

penale. Bile siç është theksuar më lart në ngjarjen penale lëndore ka involvuar edhe të akuzuarin I... 

vetëm e vetëm për ta rënduar  pozicionin penalo-juridik të të dëmtuarit S.H në cilësi të të akuzuarit por 
edhe të familjarve të tij. 
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Nga të cekurat më lart rezulton se i akuzuari S.H ditën kritike nuk i ka shkaktuar kurrëfarë lëndimi 

trupor të akuzuarit në cilësi të të dëmtuarit S.S por që lëndimet e përshkruara në ekspertizën mjeko-
ligjore ia kanë shkaktuar tre të miturit e laretcekur, andaj edhe në mungesë të provave për të vërtetuar 

përtej dyshimit të bazuar mirë në kuptim të nenit 364 paragrafi 1 nënparagrafi 1.3 të KPP-s ky i akuzuar 

është liruar nga përgjegjësia penale për veprën penale në pikën I. të aktit akuzues si bashkëkryerës me 
të akuzuarin I... por edhe në pikën II sipas të cilës është akuzuar si i vetëm për lëndim trupor ndaj të 

dëmtuarit H.S. 

 

Ndërsa, sa i përket të akuzuarit S..., në bazë të provave të administruara e të analizuara detalisht më lart, 
të cilave ju është falur besimi i plotë, e të cilat e demantojnë mbrojtjen e këtij të akuzuari 

përmbajtësisht, të cilës edhe nuk i është falur besimi, është vërtetuar se i njëjti me terfurk me rrema të 

metalt dhe bisht të drurit, të dëmtuarit S.H i ka shkaktuar lëndimet trupore të përshkruara në ekspertizën 
mjeko-ligjore të precizuar në mënyrë detale si më lart, duke i konsumuar tiparet e veprës penale lëndim 

i rëndë trupor nga neni 189 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1. nënparagrafi 1.1 dhe 1.2 të KPRK-s. 

Gjykata në bazë të provave të administruara me theks të veçantë të ekspertizës mjeko ligjore të ekspertit 

mjeko-ligjor së bashku me shpjegimet e dhëna nga ana e ekspertit Dr. S.M, edhe pse trajtimi mjeksorë 
ndaj të dëmtuarit S.H ende nuk është përfunduar, ka vërtetuar se të dëmtuarit S.H në bazë të 

dokumentacionit mjekësor si rezultat i goditjes me mjetë mbretës por që mund të jetë mjet shpues ( 

gozhdë, shtrafciger – kaçavidë apo ndonjë mjet i ngjashëm) i janë shkaktuar lëndimet trupore të 
përshkruara në ekspertizën mjeko-ligjore por të kualifikuara si lëndime të rënda trupore, për shkak të 

thyerjes së kockës metakarpale të gishtit të pestë të dorës së djathtë.   

Eksperti mjeko-ligjor pas ekzaminimit të drejtëpërdrejtë në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar 
se tek i akuzuari S.H vërehet plaga postoperative me madhësi 6-7 cm e cila bënë me dije ose udhëzon se 

aty është kryer intervenim kirurgjik, por ka shtuar edhe këtë se edhe me dokumentacion shtesë mjekësor 

mendimi profesional i dhënë në ekspertizë nuk ndryshon sa i përket natyrës së lëndimeve të rënda tek 

ky person, pasiqë edhe dokumentacioni shtesë një konstatim të tillë profesionbal nuk e ndryshon. Ky 
ekspert k shtuar edhe këtë se vetëm kur mungon pjesa e ekstremitetit, e trupit ose e organeve të trupit 

mund të thuhet se pasoja është e përhershme, por tjetër çështje është çështja e kufizimit të 

funksionalitetit të gishtit të pestë të dorës së djathtë dhe e sherimit të saj, andaj edhe përderisa nuk 
përfundon sherimi i gishtit të pestë në aspektin medicional mendim përfundimtar si ekspert nuk mund të 

jep. Edhepse sherimi spitalor ka mund me zgjatë 3-4 ditë, pas kësaj kohe sherimi është duke vazhduar 

në institucionet tjera përkatëse shëndetësore duke pasur parasysh natyrën e lëndimit lëndor. 
Andaj edhe mbi këtë bazë duke pasur parasysh natyrën e lëndimit edhe pse terfurku me rrema të metalt 

trajtohet si mjet i rrezikshëm por edhe i përshtatshëm për shkaktimin e lëndimit të rëndë trupor që që 

edhe në rastin konkete është shkaktuar ose për dëmtimin e rëndë të shëndetit e që në rastin konkret një 

pasojë të tillë nuk e kem, e duke pasur parasysh natyrën e lëndimit të rëndë trupor në gishtin e pestë të 
dorës së djathtë, nuk është rrezikuar  jeta e palës së dëmtuar – S.H, gjykata e ka bërë rikualifikimin 

juridik të veprës penale e cila i vihet në ngarkesë të akuzuarit S..., duke ia vënë në ngarkesë veprën 

penale nga neni 189 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 nënparagrafin 1.1 dhe 1.2 të KPRK-s pasi që në 
rastin konkret kemi dobësim të përkohshëm të gishtit të pestë të dorës së djathtë e jo të dorës së djathtë 

në tërësinë e saj ( pra të dorës gjer në bylyzyk por as të pjesës tjetër të krahut  të djathtë ). 

 

9.Vërtetimi i përgjegjësisë penale dhe kualifikimi juridik i veprës penale, rrethanatë lehtësuese 

dhe rënduese me rastin e përcaktimit për llojin dhe lartësinë e dënimit ndaj të akuzuarit S.S  

 

Në bazë të provave të analizuara në mënyrë detale për secilin fakt relavant lidhur me çështjen penale 
ndaj të akuzuarit S.S gjykata ka ardh në përfundim se ky i akuzuar është përgjegjës penalisht për veprën 

penale të rikualifikuar në aspektin juridik, meqë i njëjti në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë i 

vetëdijshëm dhe e ka kuptur rëndësinë e e veprimit kriminal të tij ndaj palës së dëmtuar dhe se ka 
mundur me i kontrolluar veprimet e tij penale për t’u përmbajtur në mëynrë që mos të hynë në zonën 

penale duke rrezikuar përkatësisht dëmtuar të mirën juridike të mbrojtur me Kod Penal e në rastin 

konkret integritetin trupor të palës së dëmtuar S.H. 

 
Gjykata ka konstatuar se sipas aktit akuzues të pa ndryshuar gjer në përfundimin e shqyrtimit gjyqësor 

nga prokurori kompetent i shtetit sa i përket akuzës në drejtim të të akuzuarit S.S, i njëjti është akuzuar 
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për veprën penale lëndim i rënd trupor nga neni 189 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 2 nënparagrafi 2.1. 

të KPRK-s, edhe atë sipas përshkrimit faktik të veprës penale edhe atë : se më datën 21.09 2018 rreth 
orës 18,40 në fshatin Sadovinë e Qerkezve, Komuna e Vitisë, gjatë një konflikti fizik me të pandehurin 

S.H nga i njëjti fshat, të njëjtin e ka goditur me një tërfurk  në dorën e majtë dhe me këtë të njëjtit i ka 

shkaktuar lëndim të rëndë trupor dhe atë ndrydhje të indeve të buta të dorës të dorës së djathtë, plagë 
shpuese në dorën e djathtë dhe thyerje të kockës metakarpale të gishtit të pestë të dorës së djathtë, për 

çka edhe është dërguar për ndihmë në Emergjencën e Spitalit regjional në Gjilan. 

 

Gjykata  në bazë të provave të administruara e të cilave edhe jua ka falur besimin e plotë siç edhe është 
theksuar më lart në arsyetimin e këtij aktgjykimi, ka vërtetuar gjendjen faktike lidhur me këtë çështje 

penale me përshkrim faktik dhe kualifikim juridik të veprës penale si në vijim: 

 
Sepse më datë 21.09.2018 rreth orës 18:40, në fshatin Sadovinë e Qerkezëve, Komuna e Vitisë pasiqë 

ka vërejtur dy fëmijët e mitur të të dëmtuarit S.H si dhe të kusheririt të tyre S.H..1 duke e kaluar nëpër 

pronën e tij dhe të pronës së një serbi e cila gjendet mes pronës së tij dhe të të dëmtuarit S.H, me një 

terfurk në dorë ( me rrema të metalt dhe bisht të drurit ) duke pasur më heret mosmarrëveshje rreth 
shfrytëzimit të pronës së pronarit serb, ka vrapuar në drejtim të tyre për mos me i lejuar me kaluar lopën 

nëpër pronën e tij, e pasi që dy të miturit K... dhe A.H e kanë thirrur babain e tyre tani të dëmtuarin S.H, 

i njëjti pasiqë është ofruar me vrap afër të akuzuarit S..., i njëjti e ka goditur me terfurk të dëmtuarin 
S.H për ndryshe fqinjë i tij, i cili pastaj e ka kapur për bishti të tërfurkut dhe ashtu duke mos ia lëshuar 

asnjëri tjetrit janë shtyer mes veti. Mes vete janë ndar vetëm pas goditjes me shkopinjë nga ana e tre të 

miturve të cekur më lart dhe ndërhyrjes së bashkëshortes së të dëmtuarit S.H, e si rezutat i goditjes dhe 
therrjes me terfurk të dëmtuarit S.H i ka shkaktuar lëndime të rënda trupore edhe atë ndrydhje të indeve 

të buta të dorës së djathtë, plagë shpuese në dorën e djathtë dhe thyerje të kockës metakarpale të gishtit 

të pestë të dorës së djathtë, me pasoja të dobësimit të përkohshëm të një pjese vitale të trupit – gishtit të 

pestë të dorës së majtë të të dëmtuarit sipas ekspertizës mjeko-ligjore mirëpo që ende trajtimi mjekësor 
për këtë lëndim i të dëmtuarit S.H nuk është përfunduar, 

 

-me çka ka kryer veprën penale lëndim i rëndë trupor nga neni 189 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 
nënparagrafi 1.1 të KPRK-s, 

 

Përkitazi me veprën penale lëndim i rëndë trupor sipas nenit 189 paragrafi 5 të KPRK-s parashihet : 
Kur vepra penale nga paragrafi 1. 2. ose 3. i këtij neni është kryer me armë, mjet të rrezikshëm apo me 

ndonjë send tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi 

dënohet me burgim jo më pak se tre vjet. 

Sipas paragrafi 1 të të njëjtit nen parashihet :  
Kushdo që i shkakton lëndim të rëndë trupor personit tjetër ose e dëmton shëndetin e personit tjetër deri 

në masën e tillë sa që mund të rezultoj me : 

-nënparagrafin 1.1. dobësimin e përkohshëm ose esencial të një pjese vitale të trupit të personit tjetër, 
-nënparagrafi 1.2. paaftësimin e përkohshsëm, zvogëlimin e përkohshëm dhe esencial ose zvogëlim të 

përkohshëm të aftëisë së personit tjetër për të punuar ose ... 

 

Sipas paragrafit 2 të të njëjtit nen parashihet :  
Kushdo që shkakton lëndim trupor ose e dëmton shëndetin e personit tjetër dhe kjo rezulton me : 

-nënparagrafi 2.1. rrezikim të jetës së personit tjetër. 

 
Gjykata në rastin konkret është përcaktuar për përshkrimin faktik të veprës penale të rikualifikuar në 

aspektin juridik pasi që siç edhe është arsyetuar në nëntitullin paraprak në arsyetimin e këtij aktgjykimi 

me terfurkun me rrema të metalt dhe bisht të drurit të i dëmtuari S.H është goditur  por edhe me rrema 
të metalt është therrur në dorën e djathtë të tij duke ju shkaktuar lëndimet trupore të përshkruara në 

ekspertizën mjeko ligjore duke ju thywer gishti i pestë i dorës së djathtë, e për shkak të kësaj thyerje 

lëndimi është kualifikuar sipas ekspertit mjeko-ligjor në eksperizë si lëndim i rëndë trupor, e pasi që 

shërimi i këtij gishti nuk është bërë ende meqë sherimi është në vazhdim e sipër, kurse në anën tjetër me 
vet faktin që ky lëndim konsiston në gishtin e pestë e jo në dorën e djathtë si organ vital, sipas ekspertit 

mjeko-ligjor të cekur më lart nuk kemi të bëjmë me lëndim të përhershëm por të përkohshëm të gishtit 
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të pestë të dorës së djathtë, e në këtë rast kemi edhe paaftësi të përkohshme për punë të të dëmtuarit S.H 

gjersa nuk përfundon trajtimi mjekësor rreth sherimit të këtij gishti. 
Vërtetë terfurku paraqet mjet të përshtatshëm për shkaktimin e lëndimit të rëndë trupor gjë që edhe në 

rastin konkret ky lloj lëndimi edhe është shkaktuar mirëpo me këtë lëndim trupor në rastin konkret të 

dëmtuarit S.H nuk i është rrezikuar jeta. 
Andaj, edhe mbi këtë bazë gjykata ka bërë rikualifikimin juridik të veprës penale me përshkrim të 

precizuar si më lart sipas provave që ju është falur besimi duke e shpallur fajtor të akuzuarin S... për 

veprën penale lëndim i rëndë trupor nga neni 189 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 nënparagrafi 1.1 

dhe 1.2. të KPRK-s, për të cilën edhe të akuzuarit S... i ka  shqiptuar dënimin me burgim në kohëzgjatje 
prej një viti, me bindje të thellë se edhe me një vendim të tillë do të arrihet qëllimi i plotë i dënimit në 

kuptim të nenit 41 të KPRK-s, duke e parandaluar kryesin nga kryerja e veprave penale të natyrës së 

njëjtë apo të ngjashme në të ardhmen por edhe duke e bërë rehabilitimin e tij gjatë mbajtjes së këtij 
dënimi, e në anën tjetër duke i parandaluar qytetarët potencial që në të ardhmen mos të kryejnë vepra 

penale duke rrezikuar apo dëmtuar të mirat juridike që kanë të bëjnë me integritetin trupor të palëve të 

dëmtuara. Gjykata konsideron se ky dënim i shqiptuar shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale 

lëndore, duke ngritur moralin dhe forcuar  detyrimin edhe të të pandehurit edhe të qytetarëve potencial  
për të respektuar ligjin e në këtë rast edhe personat me të cilët jeton dhe vepron në rrethin e vendbanimit 

apo vendqëndrimit të tij si në rastin konkret. 

Me rastin e përcaktimit për llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka marrë parasysh të gjitha rrethanat 
lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 73 dhe 74 të KPRK-s nr. 03/L-199 si në vijim : 

-se është i martuar dhe baba i pesë fëmijëve, 

-mbajtës i vetëm i familjes, pasi që asnjë anëtar të familjes nuk e ka të punësuar, 
-se i njëjti kujdeset edhe për vëllain e tij H.S me bashkëshortën e tij, meqë i njëjti ka probleme 

shëndetësore të karakterit psikik dhe nuk mund të kujdeset për jetën e tij dhe bashkëshortës së tij në 

mënyrë të pavarur,  

-më parë nuk është ndeshur asnjëherë me ligjin, 
-se nuk zhvillohet procedurë tjetër për ndonjë vepër tjetër penale. 

 

Gjykata po ashtu ka marrë parasysh edhe faktin se i dëmtuari S.H ka pasur mundësi që t’i shmanget 
kontaktit me të akuzuarin S... kur e ka parë të njëjtin në vend të ngjarjes me terfurk në dorë, ashtu që ka 

pasur gjasa reale që në një masë të konsiderueshme të mos vije gjer ke pasoja lëndore shëndetësore. 

Përkatësisht ka pasur mundësi që t’i thrras të miturit që të shkojnë në drejtim të shtëpisë së tij, të cilët 
edhe pse të mitur ju kanë shmangur situatës që mos t’i lëndoj me terfurk i akuzuari S..., e pastaj 

bashkëshortja e tij të shkoj dhe ta merr lopën nga livadhi ku ka qenë duke kullotur. Në një pikëpamje në 

masë të konsiderueshme i dëmtuari S.H ka kontribuar që të vije gjer ke pasoja shëndetësore me 

përshkrim të lartcekur, duke shmang edhe lëndimin trupor të shkaktuar ndaj të akuzuarit S... nga ana e 
tre të miturve të lartcekur. 

Rrethana rënduese gjykata nuk ka gjetur, edhe pse shkak të ashpërsimit të raporteve ndërfqinjësore të 

tyre, gjykata ka vërtetuar se ka qenë fakti që i dëmtuari S.H nuk ia ka lejuar shfrytëzimin e gjysmës së 
pronës së një serbi, të akuzuarit S..., e cila gjendet mes pronave të të akuzuarit S... dhe të të dëmtuarit 

S.H, duke ia bashkëngjitur edhe kalimin e lopës nëpër pronën e të akuzuarit dhe të serbit ditën kritike. 

Gjykata duke i pasur parasysh rrethanat e lartcekura, të cilat ashtu të sublimuara duke ia bashkangjit me 

theks të veçantë edhe kontributin e konsiderueshëm të dëmtuarit S.H për shkaktimin e pasojave 
shëndetësore të të dy palëve ( S... nga ana e tre të miturve të lartckeur por edhe S.H të shkaktuar nga i 

akuzuari S... ) paraqesin rrethana posaçrisht lehtësuese, andaj edhe gjykata në kuptim të nenit 75 

paragrafi 1 nënparagrafi 1.2 lidhur me nenin 76 të paragrafi 1 nënparagrafi 1.2 të KPRK-s ka vendosur 
që të akuzuarit t’ia zbut në masë të arsyeshme dënimin me burgim duke ia caktuar dënimin me burgim 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Gjykata, me rastin e zbutjes së dënimit duke pasur parasysh kontributin e konsiderueshëm të të 
dëmtuarit që të vije gjer ke pasojat juridike shëndetësore në dëm të tij por edhe në dëm të të akuzuarit 

S... e këtë të fundit të shkaktuar nga ana e tre të miturve të lartcekur, ka vendosur që të akuzuarit S... t’ia 

zbut dënimin nën minimumin e paraparë në nenin 76 paragrafi 1 nënparagrafi 1.2 të KPRK-s, pasi që si 

rrethanë lehtësuese e ka marrë parasysh nenin 74 paragrafi 3 të KPRK-s, rrethanë kjo e cila i rrit në 
masë të konsiderueshme shkallën e rrethanave posaçrisht lehtësuese, me bindje të thellë se edhe me një 

dënim të tillë mund të arrihet qëllimi i dënimit në kuptim të nenit 41 të KPRK-s   
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10. Lidhur me kërkesën pasurore juridike si dhe shpenzimet e procedurës penale 

 

Pasi që shërimi i lëndimeve trupore të të dëmtuarit S.H por edhe i të akuzuarit S... në cilësi të të 
dëmtuarit nuk ka përfunduar, të njëjtit me mbrojtësit e tyre janë udhëzuar në kontest të rregullt civil për 

realizimin e kërkesave pasurore juridike ndaj personave përgjegjës që i kanë shkaktuar këto lëndime – 

edhe atë i akuzuari S... sipas kësaj lënde penale por edhe i pandehuri i mitur S.H..1 në procedurë të 

veçantë për të mitur. 
Po ashtu edhe i dëmtuari H.S për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest të 

rregullt civil për realizimin e kërkesës pasurore juridike ndaj personit përgjegjës sipas provave 

përkatëse. 
 

Në këtë pikëpamje gjykata ka vendos në kuptim të nenit 463 paragrafi 3 të KPP-s. 

 

Përkitazi me shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor ndaj të akuzuarve S.H dhe I.H e 
të cilët janë liruar nga akuzat në mungesë të provave, gjykata ka vendos në kuptim të nenit 454 

paragrafi 1. të KPRK-s. 

  
Ndërsa lidhur me shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor ndaj të akuzuarit S... ka 

vendos në kuptim të nenit 450  lidhur me nenin 453 të KPP-s. 

Lidhur me taksën për kompensimin e viktimave të krimit ka vendos në kuptim të nenit 39 të Ligjit nr. 
05/L-036 për kompensimin e viktimave të krimit, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 17/30 

qershor të vitit 2015, Prishtinë. 

 

Për arsyet e lartcekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA 

 PKR.nr. 206/2018, më datën 31 janar  të vitit  2020 

 

Sekretarja juridike,                                                                            Kryetari i trupit gjykues, 
Kadrije Zymberi                                                                                             Aziz Shaqiri,  

 

 

 

 

Udhëzim për mjetin juridik :  Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit – Prishtinë – Departamenti i Krimeve të Rënda, në afat prej pesëmbëdhjetë ( 15 ) ditëve nga 
dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa i dorëzohet kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme për gjykatë dhe 

palën kundërshtare. 

 

 

 


