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     NË EMËR TË POPULLIT 

P.nr.132/2018 
GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-Departamenti i Krimeve të Rënda (në Objektin 

e gjykatës në Mitrovicë-Veri), Kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, anëtarët e trupit gjykues – 

gjyqtarët: Rrahman Beqiri dhe Izet Gërguri, me procesmbajtësen Edita Kelmendi, në çështjen 

penale kundër të pandehurit M.M., për shkak të veprës penale; Lëndim i rëndë trupor nga neni 

189 par.5 lidhur me par.2 nën par.2.1 e 2.4 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë PP.I.nr.151/2018, dt:27.11.2018, e plotësuar dhe ndryshuar në shqyrtimi 

gjyqësor nga prokuroria, ku është ri kualifikuar vepra penale, në v. penale: Lëndim i rëndë trupor 

nga neni 189 par.5 lidhur me par.2 nën par e 2.4 të KPRK-së. Pas mbajtjes dhe përfundimit të 

shqyrtimit gjyqësor në prezencën e palëve: Prokurorit të shtetit në PTH-Mitrovicë Ismet Ujkani, 

të pandehurit M.M., mbrojtësit të tij av. E.I. Seanca ka qenë publike, është regjistruar në 

procesverbal. Pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor më 22 shkurt 2019, të njëjtën ditë, gjykata e 

ka shpallur  publikisht aktgjykimin, ndërsa më dt.26.02.2019, e ka përpiluar me shkrim këtë: 

 

AKTGJYKIM 

Kundër të pandehurit: 

M.M., më nofkën “T.”, nga i ati F., e ëma R., e vajzërisë A., i lindur me data e lindjes... në ..., 

me vendbanim „K.‟, ..., me numër personal ID; numri personal..., shqiptar, shtetas i Republikës 

së Kosovës, punëtor në ..., dhe roje e sigurimit në kopshtin e fëmijëve „N.‟, në ..., ka të kryer 

shkollën fillore 8 vjeçare, i martuar, baba i ... fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, më parë i 

pagjykuar, ndaj tij nuk zhvillohet procedurë tjetër penale, për këtë rast ka qenë nën masat e 

sigurisë, në paraburgim dhe arrest shtëpiak, ndërsa në kohën e shpallës se aktgjykimit është 

mbrojtur në liri, i njëjti; 

 

SHPALLET FAJTOR 

SEPSE:  

Më dt.21.10.2018 rreth orës 07:00, në Rr “M.”, në oborrin e kopshtit të fëmijëve “N.” në, i ka 

shkaktuar lëndime të rënda trupore të dëmtuarit I.S., që kanë rezultuar me shëmtim  të 

përhershëm të të dëmtuarit, ashtu që pas një fjalosje rreth një karrige, janë kacafytur fizikisht në 

mes veti, ku i pandehuri ka qenë i pajisur me thikë, e ka nxjerr thikën nga xhepi i jaknës, dhe me 

të e ka goditur katër herë të dëmtuarin, në fytyre, nga veshi e deri të nofulla, në qafë dhe në 

gishtin e dorës së djathë, që për pasojë i dëmtuari ka pësuar plagë shqyese të madhe në anën e 

majtë të fytyrës, në anën e majtë të qafës dhe në gishtin e pestë të dorës së djathë. 

 

- Me këtë ka kryer veprën penale: Lëndim i rëndë trupor nga neni 189 par.5 lidhur me par.2 

nën par. 2.4 e sanksionuar sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Gjykata në mbështetje të nenit 1,2,4,7,8,9,10,17,20,21,41,42,43,45,62,69,73,74,75,76, nen par. 

1.3, nenit 83 e lidhur me nenin 189 të KPRK-së, e lidhur me nenin 365, 366 të KPP-së, të 

pandehurit M.M. i; 
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S H Q I P T O N 

 

I. DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej një (1) vjet e tre (3) muaj, i cili dënim do të 

ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimin. Në këtë dënim të shqiptuar i llogaritet  

koha e kaluar nën masën e paraburgimit për këtë rast nga data 21.10.2018 e deri me datën 

18.01.2019, si dhe koha e kaluar në masën e arrestin shtëpiak nga dt.18.01.2019 e deri me 

datën 18.02.2019. 

  

II. OBLIGOHET i pandehuri M.M., që të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 20 euro, 

shpenzimet e procedurës penale në shumën prej 30 euro, në emër të shpenzimeve për 

ekspertizë mjeko- ligjore, shumë prej 50 euro, si dhe shumën prej 50 euro, në emër të Fondit 

për Kompensimin e Viktimave të Krimit, në tërësi obligohet t‟i paguaj shpenzimet e 

procedurës në shumë prej 150 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e 

aktgjykimit.  

 

  DËNIM PLOTËSUES- Marrjen e sendeve  

III. Gjykata, në mbështetje të nenit 69 të KPP-së,  të pandehurit M.M., I: 

Shqipton -Dënim Plotësues dhe URDHERON konfiskimin e përhershëm të sendit: Një thikë e 

cila është përdorë si mjet për kryerjen e veprës penale, e sekuestruar nga i pandehuri M.M.. Pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, ajo duhet të shkatërrohet nga Policia e Kosovës. 

 

IV.  Kërkesë pasurore juridike nuk pati. I dëmtuari I.S., është tërhequr nga kjo e drejt. 

 

 

  

A r s y e t i m 

Historiku i çështjes:  

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, kundër të pandehurit M.M. ka ngritur aktakuzë 

PP.I.nr.151/18 me dt.27.11.2018, për shkak të veprës penale; Lëndim i rëndë trupor nga neni 189 

par.5 lidhur me par.2 nën par.2.1 e 2.4 e sanksionuar sipas Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës. Prokurori e ka ri kualifikuar veprën penale për të pandehurin ne veprën penale; Lëndim 

i rëndë trupor nga neni 189 par.5 lidhur me par.2 nën par 2.4 te KPRK-së. 

 

Kompetenca e gjykatës:  

Gjykata, pas pranimit të lëndës ka vërtetuar se në këtë çështje penale ka kompetencë lëndore dhe 

territoriale për ta shqyrtuar dhe për të vendosur në lidhje me këtë çështje. Gjykata, rikujton se 

kompetenca lëndore në këtë çështje penale, rrjedhë nga fakti se vepra penale për të cilën është 

akuzuar i pandehuri; Lëndim i rëndë trupor nga neni 189 par.5 lidhur me par.2 nën par. 2.4 e 

sanksionuar sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, përcaktohet se hyn në kompetencë 

lëndore në Departamentin e Krimeve të Renda, sipas Ligjit për gjykatat dhe nenit 22 të Kodit 

Procedurës Penale të Kosovës. Ndërsa, kompetenca territoriale për këtë Gjykatë, rrjedhë nga 

fakti se vepra penale për të cilën ishte ngarkuar i pandehuri M.M. është konstatuar se është kryer 

në territorin e komunës së ... të cilin e mbulon Gjykata Themelore në Mitrovicë. 

 

 

 

Rrjedha e procedurës penale:  

Gjykata, për këtë lëndë penale në kuadër të kompetencës lëndore e territoriale, ka caktuar dhe ka 

mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar me 19.12.2019.  
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Në këtë seancë, kanë qenë prezent, prokurori i shtetit në PTH-Mitrovicë Ismet Ujkani, i 

pandehuri M.M., mbrojtësi i tij av. E.I., i dëmtuari I.S. I pandehuri M.M., në shqyrtimin fillestar 

e kishte pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën ishte akuzuar. Mirëpo gjykata nuk e ka 

pranuar pranimi e fajësisë nga i pandehuri, për arsyeje se aktakuza të cilën i pandehuri e pranon 

fajësinë, vepra penale e sanksionuar sipas nenit 189 e që lidhet me par.5 nën par 2.4 të KPRK-së, 

që ky nën par përcakton kur i dëmtuari i ka lëndimet trupore të cilat rezultojnë me shëmtim të 

përhershëm të personit. Ndërsa, ekspertiza mjekoligjore në atë kohë nuk ka dhënë ndonjë 

shpjegim lidhur me shëmtimin eventual te të dëmtuarin I.S. Gjykata ka konstatuar se kualifikimi 

ligjor i aktakuzës nuk mund të mbështetet me prova konkrete, për këtë arsyeje gjykata ka 

refuzuar pranimin e fajësisë, duke konsideruar se pranimi i fajësisë nuk përputhet me provat që 

përmban kjo lëndë penale. 

 

Gjykata, në këtë rast nuk e ka mbajtur shqyrtimin e dytë, mirëpo palëve i „u ka jap mundësi që të 

paraqesin kundërshtimet në aktakuzë në afat prej 10 ditësh.  Mbrojtësi i të  pandehuri M.M., av. 

E.I., brenda këtij afati ka paraqitur kundërshtim në aktakuzë. Aktvendimi për të cilin është 

vendosur lidhur me kundërshtimin e mbrojtësit, është bërë i plotfuqishëm.  

 

Më 22 shkurt 2019, në këtë çështje penale Gjykata, ka mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor. 

Shqyrtimi është mbajtur në prezencën e palëve;  prokurorit të shtetit në PTH-në Mitrovicë Ismet 

Ujkani, të pandehurit M.M., mbrojtësit të të pandehurit av. E.I., në mungesë të të dëmtuarit, e i 

cili është ftuar në mënyrë të rregullt për shqyrtimin gjyqësor, mirëpo mungesën nuk e ka 

arsyetuar.   

 

I pandehuri M.M. në shqyrtimin gjyqësor më dt.22.02.2019, e ka pranuar në tërësi fajësinë për 

veprën penale për të cilën është akuzuar; Lëndim i rëndë trupor nga neni 189 par.5 lidhur me 

par.2 nën par. 2.4 e sanksionuar sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës.  

 

Gjykata, ka shqyrtuar pranimin e fajësisë të cilën e ka deklaruar i pandehuri M.M. e në 

mbështetje të nenit 248 të Kodit të Procedurës Penale(KPP-ës), në këtë drejtim vlerëson se janë 

përmbushur kushtet ligjore për pranimin e fajësisë për të pandehurin. Gjykata, ka vërtetuar se 

pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit M.M., në mbështetje të provave me të cilat disponon 

kjo gjykatë e që janë pjesë e shkresave të lëndës penale, si vijon; deklarata e të dëmtuarit I.S. 

dhënë para polici më dt.05.11.2018; Raportet e oficerëve policor Shahin Syla #5949, Halim 

Behramaj #6504 dt.21.10.2018, Vërtetimi mbi konfiskimin e sendeve nga i pandehuri 

dt.21.10.2018, Raporti mbi këqyrjen e vendit të ngjarjes së bashku me listën e dëshmive të 

policisë Njësia e Forezikës në Mitrovicë dt.21.10.2018, Raporti mjekësor i shërbimit spitalor dhe 

klinikë universitar i Kosovës-klinika emergjente në Prishtinë, nr. rendor i protokollit 43669 

dt.21.10.2018 në emër të  dëmtuarit I.S., Ekspertiza mjeko- ligjore të ekspertit ligjor Dr.M.G., 

nr.i ref: MI-968/2018 dt.12.11.2018 vështrimi në fotoalbumin e hetimit si dhe ekspertiza e 

ekspertit mjeko-ligjor Dr.M.G. e dt.30.01.2019, me gjitha këto prova vërtetohet se i pandehuri 

M.M. ka kryer veprën penale; Lëndim i rëndë trupor nga neni 189 par.5 lidhur me par.2 nën par. 

2.4 e sanksionuar sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Gjykata, ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit është bërë në mënyrë 

vullnetare, se i pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, duke iu tërhequr 

vërejtja të pandehurit se pas pranimit të fajësisë nuk mund të bëjë ankesë për shkak të konstatimit 

të gabuar të gjendjes faktike, gjykata ka vërtetuar se  aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë  

ligjore ose gabim faktik, nga këto arsye gjykata e ka pranuara pranimin e fajësisë të bërë nga i 

pandehuri M.M.. 
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Palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare: 

 

Prokurori i shtetit në PTH në Mitrovicë Ismet Ujkani në fjalën përfundimtare ka deklaruar: Me 

pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, si dhe provat që gjinden në shkresat e lëndës, qartë 

rezulton se i pandehuri ka kryer veprën penale më të cilën ngarkohet. Andaj mbetem pranë 

aktakuzës dhe plotësimi me precizimin e bërë, dhe gjykatës i propozoj që të pandehurin ta shpalli 

fajtor për veprën e kryer penale, dhe ta gjykoj sipas ligjit, duke pasur parasysh në rastin e 

shqiptimit të dënimit të gjitha rrethanat e parapara në dispozitat e KPRK-së. 

 

Av. E.I. në fjalën përfundimtare ka deklaruar: Sa i përket lartësisë së dënimit, i propozoj gjykatës 

që të ketë parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese, si rrethanat personale të mbrojturit tim, sepse i 

njëjti është familjar, është baba i 4 fëmijëve, nga mosha tri vjet deri në moshën dhjetë vjet. Nuk 

ka ra asnjëherë ndesh me ligjin, në këtë rast penale ka qenë kooperativë me policinë fillimisht, 

me prokurorinë dhe gjykatën. Ka shprehur keqardhje të thellë për veprën të cilën e ka kryer. Sa i 

përket llojit dhe lartësisë së dënimit, i propozoj gjykatës të shqiptoj një dënim alternativ, siç 

është dënimi me kusht, pasi që i mbrojturi im mbajtës i familjes, dhe po t‟i shqiptohet dënim me 

burg, familjes do t‟i rrezikohet ekzistenca socio-ekonomike. 

 

I pandehuri M.M. në fjalën përfundimtare ka deklaruar: E ka përkrah në tërësi fjalën të cilën e 

paraqiti avokati i tij, pastaj shton, unë ndjejë keqardhje shpirtërore, për rastin që ka ndodhur me 

ish-kolegun tim Isën, ju lus të keni parasysh kushtet e mija ekonomike, fëmijët e mijë, gjithashtu 

vendin ku unë banoj. 
 

Lidhur me përgjegjësin penale; 

Gjykata, bazuar në pranimin e fajësisë të deklaruar nga i pandehuri si dhe nga provat e cekura si 

më lart, përtej dyshimit të bazuar ka vërtetuar se i pandehuri M.M. e ka kryer veprën penale; 

Lëndim i rëndë trupor nga neni 189 par.5 lidhur me par.2 nën par. 2.4 e sanksionuar sipas 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Caktimi i llojit dhe lartësisë se dënimit;  

Gjykata, lidhur me caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, për të pandehurin M.M. ka vlerësuar 

rrethanat për matjen e dënimit në mbështetje të nenit 73 të KPRK-ës. Si rrethanë rënduese 

gjykata ka vlerësuar; dashjen e të pandehurit te kjo vepër penale (dashjen direkte), shkallën e 

përgjegjësisë penale, që është vërtetuar se i pandehuri është i aftë mendërisht, nuk vuan nga 

ndonjë çrregullim mendor, pra, veprën penale e ka kryer me përgjegjësi të plotë, kontributin 

esencial të të pandehurit në këtë vepër penale. Shkallën e rrezikut dhe rrezikshmëria e veprës 

penale, sepse ka cenuar të mirën e mbrojtur, sigurinë dhe shëndetin fizik të të dëmtuarit, shkallën 

e dëmit të shkaktuar me veprën penale, mjetin që është përdoruar e si rezultat të dëmtuarit i ka 

dëmtuar shëndetin e tij, në atë masë që si rezultat i goditje dhe prerjes me thikë në pjesën e 

fytyrës i dëmtuari ka pësuar edhe shëmtim që këtë do ta vuaj shumë gjatë.  

Ndërsa si rrethanë lehtësuese gjykata, ka vlerësuar; se i pandehuri ka pranuar fajësinë në tërësi 

për veprën penale, faktin se i njëjti ka shprehur keqardhje dhe është penduar për ndodhjen e 

rastit, duke premtuar se në të ardhmen nuk do të përsërisë sjelljet e njëjta, sjellja korrekte e të 

pandehurit në gjykatë, në raport me gjykatën dhe palët, paraqitjen e tij si njeri serioz, me 

paraqitje korrekte, faktin se i pandehuri për herë të parë ka ra ndesh me ligjin, ndërsa ndaj tij nuk 

zhvillohet ndonjë procedurë tjetër penale (kjo është konstatuar në aktakuzë). Gjykata, si rrethanë  

tjetër lehtësuese për të pandehurin ka vlerësuar - pendimin e thellë dhe shprehjen e keqardhjes 

për rastin ku në seancë gjyqësore i ka kërkuar falje publikisht të dëmtuarit. Pala e dëmtuar nuk ka 

parashtruar asnjë kërkesë për kompensim dëmi. Si fakt tjetër lehtësues për të pandehurin është 

vlerësuar se i njëjti është mbajtës i vetëm i familjes, me pagën që ai pranon kujdeset për gjithë 

anëtarët e familjes së tij, fëmijët e vegjël disa në moshën pesë vjeçar. Gjykata, të pandehurit i ka 

shqiptuar dënimin me burgim efektiv dhe ka urdhëruar që ky dënim të ekzekutohet pas 
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plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, siç ceket në aktgjykim, duke qenë të bindur se një dënim i 

tillë është adekuat dhe do të arrihet qëllimi i dënimit. Gjykata në këtë rast ka aplikuar dispozitat e 

zbutjes së jashtëzakonshme të dënimit, sipas nenit 75 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 të KPRK-ës, 

dhe të pandehurit i ka shqiptuar dënim nën kufirin e paraparë me ligj për këtë vepër penale. Këtë 

vendim e mbështesim në faktin se i pandehuri e ka pranuar fajësinë në tërësi dhe pakushte për 

veprën penale dhe atë që nga fillimi i procedurës penale, përveç kësaj edhe në arsyet që i kemi 

cekur te matja e dënimit.  

 

Gjykata, vlerëson se një dënim i tillë i shqiptuar ndaj të pandehurit, në raport me shkallën e  

përgjegjësisë, rrezikshmërinë e veprës penale, moshën e të pandehurit dhe rrethanat tjera që kemi 

cekur është adekuat dhe ne si gjykatë jemi plotësisht të bindur se do të arrihet qëllimi i dënimit 

në raport me të pandehurin por edhe në raport me personat tjerë, që të përmbahen nga sjelljet që 

cenojnë rendin dhe ligjin. 

 

Gjykata nga arsyet e cekura si më lartë e bazuar në nenin 365 të KPP-ës, ka vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Krimeve të Rënda 

P.nr.132/2018 dt.26.02.2019 
  

Procesmbajtësja:                                         Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari: 

Edita Kelmendi                    Avni Mehmeti 

  

 

 

 

 

  

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 

15 ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit. Ankesa, i drejtohet gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme për gjykatën. 

 

 


