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P.nr.148/2015 
NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-Departamenti i përgjithshëm, Gjyqtari i vetëm gjykues 
Bekim Veliqi, procesmbajtësen Shpresa Dolaku, në çështjen penale ndaj të pandehurve P.M. dhe M.M., 
nga ..., për veprën penale Lëndimi i rëndë trupor nga neni 189 par.1 nën par.1.1 në lidhje me nenin 31 
të KPRK-së, sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë Departamenti i Përgjithshëm 
PP.II.nr.693/2014, dt.28.04.2015, të cilën aktakuzën e ka përfaqësuar Prokurori i Shtetit Sahit Tmava, 
pala e dëmtuar S.B. nga ..., të pandehurit P.M., mbrojtësi i tij sipas autorizimit av. D.V. nga ..., i 
pandehuri M.M., mbrojtësi i tij sipas autorizimit av. M.D. nga ..., pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit 
gjyqësor e hapur dhe publike me dt.12.06.2019, në bazë të nenit 359, 360, 361, 362, 366, të KPP-së, 
është marrë dhe shpallur publikisht aktgjykimi, në prezencë të të pandehurve, palës së dëmtuar, 
mbrojtësit av. M.D., ndërsa aktgjykimi është përpiluar me dt.11.07.2019; 
 

A K T G J Y K I M 
Të akuzuarit; 
1.P.M. nga i ati Z., e ëma D., e gjinisë A., i lindur me data e lindjes..., në ..., tani me vendbanim në ..., 
Serb, i pamartuar, i pa punë, ka te kryer shkollën e mesme, nen masën e arrestit shtëpiak qe nga 
dt.05.11.2014 deri me dt.05.12.2014. 
 
2.M.M.  nga i ati Z., e ëma D. e gjinisë A.,  i lindur me dt. data e lindjes... në ..., tani me vendbanim në ..., 
Serb, i martuar baba i ... fëmije, i pa punë. 
 

JANË FAJTOR 
 

SEPSE: Me dt. 02.11.2014, rreth orës 02:00, në ... në kafe bar “T.”, i dëmtuari S.B. ishte në kafene me 
çikën e tezes A.B., ka filluar mosmarrveshja në mes të dëmtuarit S.B. dhe të pandehurit P.M., i cili ka 
qenë në shoqëri me M.M.1, të dytë  kanë dalur nga kafe bari dhe papritmas të pandehurit P.M. dhe 
M.M. kanë filluar të dëmtuarin ta godasin me grushta shkelma, nëpër pjesë të ndryshme të trupit, prej 
këtyre goditjeve i dëmtuari bjen në tokë, pastaj të pandehurit të dëmtuarin kanë vazhduar ta godasin 
edhe pse ka ra në tokë ku i kanë shkaktuar lëndime trupore dhe atë lëndim të trurit, ndrydhje të indeve 
të buta në regjionin e kokës, tronditje në pjesë të kokës, ka pas gjakderdhje nën lëkuror përreth syve 
dhe në mollëzën e djathtë të fytyrës të cilat lëndime janë të cekura si lëndime të rënda trupore me 
pasoja jo te përhershme shendetsore. 
 
Me këtë ka kryer veprën penale Lëndimi i rëndë trupor nga neni 189  par.1 nën par.1.3 në lidhur 
me nenin 31  të KPRK-së. 
 
Andaj gjykata në bazë të nenit 4, 7, 17, 21, 31, 41, 45, 51, 73 të KPRK-së, dhe nenit 359, 360, 361, 365, 
366, të KPP-së ju; 

S H Q I P T O N 
 
Të akuzuarit P.M., i shqipton DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej dhjetë (10) muajve, i cili dënim do 
të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, në  të cilin dënim do të llogaritet edhe koha e 
kaluar nën masën e arrestit shtëpiak që nga dt.05.11.2014 deri me dt.05.12.2014. 
 
Të akuzuarit M.M., i shqipton DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej tetë (8) muajve, i cili dënim nuk 
do të ekzekutohet në afat prej dy (2) vite nëse i akuzuari nuk kryen vepër tjetër penale gjatë kohës së 
verifikimit.  
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Obligohen të akuzuarit që të paguajnë shpenzimet procedurale në shumë prej 170€, ndërsa në emër të 
paushallit gjyqësor secili të paguaj shumën prej 50€, në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij 
aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit të dhunëshëm. 
 
Pala e dëmtuar për realizmin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civilo-juridik. 
 

A r s y e t i m i 
 
Prokuroria Themelore në Mitrovicë - Departamenti i përgjithshëm pranë Gjykatës Themelore në 
Mitrovicë Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar Aktakuzën PP.II.nr.693/2014, dt.28.04.2015, 
kunëdër të pandehurve P.M. dhe M.M., nga ..., për veprën penale Lëndimi i rëndë trupor nga neni 189 
par.1 nën par.1.1 në lidhje me nenin 31 të KPRK-së. 
 
Në këtë çështje penale gjyqtari ka caktuar seancën e shqyrtimi fillestar, dt.14.02.2018 ku janë 
ndërmarrë veprimet përkatëse juridike në këtë çështje, procedura ka vazhduar me seancat e shqyrtimit 
gjyqësor, janë ndërmarrë veprimet juridike, me qëllimin e vërtetimit objektiv të çështjes, dhe me 
dt.12.06.2019, në seancë të hapur dhe publike është bërë edhe shpallja publike e aktgjykimit, në 
prezencë të pandehurve, të dëmtuarit, mbrojtësit av. M.D., ndërsa në mungesë të Prokurorit  të Shtetit 
dhe mbrojtësit av. D.V. 
 
Gjatë shqyrtimit gjyqësor, palët janë njoftuar me të drejtat ligjore në këtë çështje penale, të akuzuarit në 
kuptim të nenit 323 par.1 dhe 2 pika 2.1, 2.2 dhe 2,3 të KPP-së, ndërsa i dëmtuari gjatë seancës 
gjyqësore është njoftuar me të drejtën e tij ligjore sipas nenit 322 par.2 të KPP-së. 
 
Prokurori i Shtetit gjatë këtij shqyrtim gjyqësor ka mbetur pranë akuzës, me një qëndrim të tillë ka 
mbetur edhe në paraqitjen e fjalës përfundimtare, gjykatës i ka dorëzuar me shkrim fjalën përfundimtare, 
duke e elaboraur gjatë seancës gjyqësore, duke shtuar se të pandehurit P.M. dhe M.M., ka kryer veprën 
penale per te cilën akuzohen, kjo vërtetohet se në bazë të provave të administruara në këtë shqyrtim 
gjyqësor, nga dëshmitë e dëshmitareve A.B., B.A., G.R., dëshmia e te dëmtuarit S.B., nga ekspertiza 
mjeko ligjore Dr. F.B., po ashtu nga ekspertiza mjeko ligjore e dt.12.02.2019, nga grupi i eksperteve Dr. 
N.A., specialist i mjekësisë ligjore dhe Dr. K.Z. specialist i neurologjisë, dhe nga fotodokumentacioni qe 
gjendet ne shkresa te lendes provohet kryerja e veprës penale Lëndim i rende trupor nga neni 189 par.1 
nenpar.1.1 e lidhur me nenin 31 te KPRK-es, duke i propozuar Gjykatës që të njëjtit të shpallen fajtor, 
duke marrë parasysh të gjitha rrethanat e parapara dhe të theksuara në fjalën përfundimtare dhe 
elaborimi i bërë gjatë kësaj seance, Gjykata të ketë parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese dhe të 
caktoj dënim sipas ligjit. 
 
I dëmtuari S.B., në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbështes deklarimin e Prokurorit të 
Shtetit, dy të pandehurit janë përgjegjës për veprën penale që akuzohen, shtoj se askush kur nuk e 
ndien vetën fajtor nuk kërkon falje, falje të unë kanë kërkuar P.M. dhe babai i tij, propozimi im është se 
edhe M.M. të shpallet fajtor. 
 
Në fjalën përfunëdimtare mbrojtësi i të pandehurit P.M., av. D.V., gjykatës i ka prezentuar në formë 
të shkruar fjalën përfunëdimtare, fillimisht duke theksuar se hetimet në këtë rast penalë janë kryer 
shumë dobët, policët hetues pranë Stacionit Policor në Zveqan nuk kanë kryer në mënyrë adekuatë 
detyrën e tyre, ata kanë marrur deklaratën nga tre dëshmitar, janë dëgjuar të pandehurit dhe e tëra 
është kjo, nuk është vërtetuar se kush i ka shkaktuar lëndime të dëmtuarit, i dëmtuari S.B. vërteton se 
asgjë nuk ka parë gjatë zhvillimit të ngjarjes, me tëj ai thekson se tetë ditë ka qenë në trajtim mjekësor –
spital, për çka nuk i përket të vërtetës, nga fletëleshimi i spitalit qëndron se i njëjti ka qenë i shtrire 3 ditë 
nga dt. 02.11.2015 deri me 05.11.2015, i dëmtuari nuk e thotë të vërtetën as kur është në pyetje gjendja 
e tij sa i përket ndikimit të alkoolit në natën kritike, në deklaratën e dhënë në polici ka deklaruar se ka 
konsumuar 3 gota vinjak ndërsa gjatë shqyrtimit gjyqësor ka konsumar vetëm 1 gotë, kjo rrethanë nuk 
është e paarsyshme siç duket, jam gati i sigurt që i dëmtuari në natën kritike ka qenë rëndë i dehur nën 
ndikim të alkoolit dhe ai e ka shkaktuar përleshjen e cila e ka sjellur deri te rrahja me sjelljet e tija të 
pahijshme ndaj femrës së të mbrojturit tim, përveç kësaj këto e vërtetojnë edhe dëshmitarët e dëgjuar, 
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nuk ka mënyrë tjetër të shpjegojmë reagimin e P.M. sepse ai nuk ka pasur arsye që të rrahet me dikënd 
i cili është 10 vite me i vjetër se ai, fizikisht me i fuqishëm, ndërsa P.M. ka qenë në shoqëri me të 
dashurën e tij dhe nuk ka pasur nevojë për probleme dhe që vetës të ja prish ndejën dhe festimin e 
festës, i vetmi dëshmitar i cili direkt e akuzon të mbrojturin tim është zonja A.B., ajo këtë e bënë me 
siguri me qëllim dhe me dëshirë që ti ndihmoj të afërmit të saj, gjatë shqyrtimit gjyqësor e njëjta me 
emër e njeh të pandehurit, ndërsa gjatë dëgjimit në polici e njëjta vetëm shkurt i ka identifikuar pa i cekur 
emrat e tyre, dëshmia e dëshmitares A.B. është dëshmi paushalle, Gjykata nuk mund t’ia fal besimin një 
deklarimi të tillë, as dëshmitarët e tjerë nuk kanë vërtetuar atë se cka ka ndodhur, dëshmitari G.R., ka 
vërejtur se i dëmtuari duke kaluar afër të dashurës së të mbrojturit tim nuk është sjellur mirë dhe kjo 
është arsyeja e incidentit të ndodhur, po ashtu dëshmitari B.A. ka theksuar se i akuzuari e ka thënë të 
njëjtën – P.M., mjekët-ekspertët mjeko- ligjor të dëgjuar në këtë çështje janë deklaruar një zëri se 
ekzistojnë gjurmët të cilat mund të tregojnë se bëhet fjalë për lëndime të rënda trupore, gjaku i mbledhur 
mund të jetë, por dua të theksoi se edhe kjo pyetje ka mbetur e pa kryer gjerë në funëd, duke pasur 
parasysh thëniet e ndryshme të cekur nga ekspertët, të cilët janë të një fjalë se lëndimi nuk është 
shkaktuar me pasoja për të dëmtuarin dhe që do të kenë ndikim në jetën e tij të mëtejshme, praktika e 
mjekësisë ligjore është që vlerësimi përfundimtar i lëndimeve të ipet pas përfundimit të trajtimit 
mjekësor, ritheksoi si në fillim të paraqitjes, hetimet e kryera në mënyrë të dobët, i mbrojturi im është 
përleshur me të dëmtuarin, por të gjithë të dëshmitarët janë të një zëri, theksojnë se në përleshje janë 
tre –katër persona të involvuar, ndërsa i dëmtuari thotë 5- 6 persona, në këtë kuptim nuk vërtetohet se 
kush nga të involvuarit ka goditur të dëmtuarin dhe ka shkaktuar këto lëndime, jam i sigurt se nuk është i 
mbrojturi im, duke marrë parasysh moshën e tij në atë kohë, posa ka arritur moshën madhore, i gjendjes 
së dobët shëndetësore i cili nuk ka mundur të godas dhe ti shkaktoj kësi lëndime, për shkak të gjitha të 
cekurave me lart në mbështetje të nenit 2 par. 3 të KPP-së, gjegjësisht parimit të vjetër “In dubio pro 
reo“ propozoj që Gjykata të sjell aktgjykimin lirues për shkak të mungesës se fakteve apo zyrtarisht të 
rikualifikim veprën penale të cilën e ka propozuar Prokuroria, në veprën penale Pjesëmarrje në rrahje 
nga neni 190 par.1 të KPRK-së, ku i pandehuri P.M. që tani do të pranoj fajësinë për këtë vepër penale, 
për këtë theksoi që Gjykata të ketë parasysh rrethanat të cilat janë në favor të të mbrojturit tim ,siç janë 
provokimi nga ana e të dëmtuarit  neni 74 par.3 pika 3.1 të KPRK-së, po ashtu i akuzuari ka pasur rol 
shumë të vogël neni 74 par .3 pika 3.4 të KPRK-së, fakti se në kohën kur është kryer ky rast i mbrojturi 
im i ka pasur vetëm 21 vjet, neni 74 par.3 pika 3.6 të KPRK-së, sjellja e të akuzuarit pas rastit, shprehjen 
e keqardhjes dhe kërkim falje ndaj të dëmtuarit edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor si dhe bashkëpunimin e tij 
të mirë me organet e ndjekjes neni 74 par.3 pika 3.7, 3.8, 3.11 dhe 3.12 të KPRK-së, në të njëjtën kohë 
në anën e të akuzuarit nuk qëndron asnjë rrethanë rënduese e cila parashihet me nenin 74 të KPRK-së, 
Gjykata ti ketë parasysh këto rrethana gjatë caktimit të dënimit.  
 
I pandehuri P.M., në paraqitjen e fjalës përfundimtare ka paraqitur mbrojtjen duke deklaruar se e 
mbështes deklarimin e mbrojtësit tim. 
 
Në fjalën përfundimtare  mbrojtësi i të pandehurit M.M., av. M.D., ka deklaruar se i mbrojturi im nuk 
e ka kryer veprën penale, Prokuroria nuk e ka përcaktuar veprimet subjektive, dhe ky ngarkohet për 
veprën penale të cilën nuk e ka bërë, kanë ekzistuar vetëm indicie që i përket se ky e ka kryer veprën 
penale, dhe ku flitet për të si bashkëkryerës, nuk ekziston asnjë dëshmi që M.M. se ka kryer veprën 
penale , të gjithë dëshmitarët e dëgjuar, i dëmtuari ka deklaruar se nuk ka marrë pjesë në kryerjen e 
veprës penale përveç dëshmitares A.B. e cila ka dhënë dëshmi të paplotësuar si në polici ashtu edhe në 
Gjykatë, në polici nuk është përmend emri i M.M., ndërsa në Gjykatë ka ndërruar deklaratën se edhe 
M.M. e ka goditur të dëmtuarën, ka theksuar se vëllezërit M. nuk i ka njohur si emër por vetëm me 
figura, dhe asnjë nga dëshmitarët nuk e kanë njohur personin si figur edhe pse rasti ka ndodhur para 
rreth 4 viteve me parë, unë dyshoj në dëshmitaren A.B. për shkak të asaj që i përsërisë vëllezërit M., 
vetvetën ajo e ka bindur se këta e kanë rrahur të dëmtuarin, për të ndihmuar të afërmin e saj- të 
dëmtuarin, Gjykata dëshmin e saj të dhënë gjatë shqyrtimit të vlerësoj jorelevante, i dëmtuari S.B. ka 
deklaruar se nuk i kujtohet se M.M. ka qenë në lokal dhe nuk e ka parë se si ka ardhur deri të lëndimi, 
dëshmitari G.R. ka deklaruar se M.M. nuk ka dalur jashtë kur ka filluar përleshja mes S.B. dhe P.M., 
dëshmitari B.A. jam ofruar të shikoj, kam parë 3-4 persona duke rrahur S.B., e kam njohur vetëm P.M. të 
tjerët nuk i kam njohur, dëshmitari B.A. e njeh të pandehurin M.M. dhe me siguri do ta njihet po të kishte 
qenë në vendin e ngjarjes, nuk ka sqarim logjik që njërin vëlla ta mbron ndërsa tjetrin jo, nuk mund të 
vërtetohet që i mbrojturi im të ketë kryer veprën penale me të cilën ngarkohet, nuk është vërtetuar se 
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M.M. ka marrë pjesë në kryerjen e veprës penale, Gjykata të merr parasysh të gjitha rrethanat dhe të 
ketë parasysh parimin “In duboi pro reo” dhe i propozoj Gjykatës në mbështetje të nenit 364 par.1 nën 
par.1.3 të KPP-së të merr aktgjykim lirues pasi që nuk është provuar se i mbrojturi im ka kryer veprën 
penale për të cilën akuzohet. 
 
I pandehuri M.M. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbështes deklarimin e mbrojtësit tim, nuk 
kam marrë veprim në kryerjen e kësaj vepre penale andaj Gjykata të merr aktgjykim lirues. 
 
Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor janë proceduar eksperti mjeko ligjor Dr. F.B., ekspertiza e re mjeko ligjore 
ka prezantuar anëtari i grupit të ekspertëve eksperti mjeko ligjor Dr. N.A., në cilësinë e dëshmitarit -i 
dëmtuari S.B., dëshmitarët A.B., B.A., G.R., duke marrë dëshmitë me qëllim të vërtetimit të plotë të 
gjendjes faktike. 
 
Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.29.10.2018, ka prezentuar eksperti mjeko ligjor Dr. F.B., 
cili paraprakisht ka dhënë Ekspertizën me shkrim dt.30.04.2015, lidhur me natyrën e lëndimeve trupore 
që ka pësuar i dëmtuari, ku është konstatur se i dëmtuari S.B. ka pësuar lëndime të natyrës së rëndë 
trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin dhe atë: tronditje trunëore, ndrydhje të indeve të buta 
në regjionin e kokës me gërvishje në regjionin tëmthor të saj, gjakmbledhje nënlëkurore për rreth syve 
dhe në mollëzën e djathtë të fytyrës të shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fort mbretës (jo i 
mprehtë). Eksperti mjeko-ligjor gjatës seancës gjyqësore është njoftuar me obligimet e tij në rastin 
konkret, njoftimit edhe me pasojat, është i gatshme të jap mendimin dhe konstatimin e tij në çështjen që 
i është besuar, lidhur me rastin konkretë eksperti mjekoligjor ka theksuar, në rastin e hartimit të 
ekspertizës, kam pas vetëm një raport mjekësore, fletëleshimin dhe me diagnozat përkatëse: i mjekuar 
nga dt. 02.11.2014, deri me 05.11.2014, diagnoza udhëzuese; “ndrydhje të indeve të buta të kokës 
me gervishje të lekurës se kokës në regjionin tëmthore të djathtë, diagnoza përfundimtare 
tronditje trunore, ndrydhje të indeve të kokës me gervishje të kokës në regjinonin tëmthore të 
djathtë me gjakembledhje për rreth të dy syve dhe ndrydhje të indeve të buta në regjionin 
mollëzës së djathtë të fytyrës”, indikohët të bëhet CT e kokës, në bazë të rekomandimit paraprak të 
mjekëve  me dt. 12.11.2014 është bërë CT ose Tomografia të kokës dhe ku konstatohet:“ në anën e 
djathtë të trurit  në regjionin zverkor shihet një zonë hipërintenzive në formë të hijes me diametër 
të përafërte 4.92 x 0.87cm, që i përgjigjet gjakderdhjes subdurale ose gjakderdhje nën cipen e 
fortë të trurit, raporte tjetër mjekësore i dt.30.05.2015, gjithashtu CT ku thuhet në zonën zverkore të 
hemisferes se djathtë të trurit vërehet zonë hiperdenze në formë të hijes  me gjatësi 5mm dhe 
gjerësi 0.73cm, që është në regresion e sipër – largim dhe që i përgjigjet ndonjë gjakderdhje të 
më përparme dhe pa diskutim këto kualifikohen në lëndime të rënda trupore siç kam deklaruar dhe 
konstatuar  me herët, ka shkaktuar se kur diagnoza është tronditje trunore, atëherë lëndimi është i 
natyrës së rëndë trupore, tronditja trunore si diagnoz e konstatuar nga mjeku trajtues nuk bazohet vetëm 
në humbjen e vetëdijes sepse; mjeku që konstaton tronditjen trunore ka disa kritere që bazohet e 
ashtuquajtura “Gllazgov tomaske” që vlerësohet me pikë do të thotë nga nr. 3-15  që do të thotë nëse 
mjeku e vlerëson se ai ka 15 pikë ai do të thotë se nuk ka pasur tronditje trunore, sa ma pak pikë i 
përshkrun atëherë gjendja është me e rëndë, atëherë mjeku e vlerëson humbjen e vetëdijes a ka vjelle 
apo jo, a ka probleme me shikim, a ka probleme me të ecur, a ka probleme neurologjike dhe në bazë të 
gjitha këtyre e vendose diagnozen se a ka të bëjë me tronditje trunore a jo, nëse konstaton që ka 
tronditje trunore atëherë kemi të bëjmë me  lëndime të rënda trupore, eksperti mjekoligjore nuk është në 
cilësinë e trajtuesit është në cilësinë e vlerësuesit, diagnozat e përcaktuar paraprakisht, andaj, një 
diagnoze e tillë si tronditje trunore nuk kam të drejtë ta hudhi poshtë si të tillë, edhe nga ana tjetër në 
qoftë se nuk ekziston si diagnoze e tillë, nuk kam të drejtë ta vendosi si diagnoze të tillë, eksperti mjeko 
ligjor ka plotësuar se “gjakderdhje për rreth të dy syve pra të indeve të buta për rreth syve është 
tregues se në qatinë e orbitës ose në tavanin e syve ka dëmtime në qatin e orbitës” , në qoftë se 
kishin pas gjakderdhje vetëm në njërin sy atëherë do të themi se është goditë por në qoftë se kemi në 
mënyrë paralele në të dy sytë atëherë kemi tregues se kemi thyerje të qatisë së orbitës , baza e 
kafkës e cila është e trashësisë 1mm, nuk do të thotë që shihet në rengen por prapë e marrë me 
rezerve si të tillë pasi që nuk është e caktuar në CT, në përgjigjen e dhënë në pytjen e Prokurorit të 
Shtetit se janë konstatuar tri lëndime; tronditje trunore, ndrydhje të indeve të buta të kokës, dhe 
gervishje në tëmthorin e djathtë të kokës, gjakembledhje nënlëkurore për rreth syve dhe në mollëzën e 
djathtë të fytyrës, gjitha këto se bashku në grupin e të cilave lëndimeve bëjnë pjesë, eksperti ka 
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theksuar se nuk ka nevojë me pas lëndime të tjera vetëm të konstatimi të tronditjes trunore është 
dëmtim e i rëndë trupore  këto të tjerat mund të jenë jorelevante, aq ma tepër në raportin e CT - që nuk 
e kam pasur në kur e kam përpiluar mendimin, tronditja trunore krahasuar do të thotë me gjakderdhjen 
nën cipen e fortë të trurit të konstatuara një ditë me vonë  andaj  tronditja trunore është irelevante tani 
me dëmtimin të konstatuar me vonë që është gjakderdhje nën cipen e fortë të trurit, gjakderdhja nën 
cipen e fortë trunore paraqet dëmtim të rëndë trupor. 
 
Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.21.05.2018, dëshmitar-i dëmtuari S.B., ka deklaruar se për 
datën 02.11.2014, atë natë kam qenë me çiken e tezës A.B.n dhe pasi që kemi biseduar që ku duhet të 
takohemi, pas një kohë kemi shkuar në lokalin “T.” dhe sa më kujtohet kemi qenë vetëm me të, në lokal 
ka pasur shumë njerëz të tjerë, nata ka kaluar mirë pa kurfar problemi edhe në momentin kur çika e 
tezës me ka thënë për me shku për në shtëpi dhe në momentin kur e kam marrë xhaketën time dhe jam 
nisur në pragun e derës është momenti kur e kam humbur vetëdijen dhe nuk me është kujtuar asgjë, 
mua më kujtohet P.M. që ka qenë në lokal, M.M. nuk  më kujtohet që ka qenë por kush më ka shkaktuar 
lëndime nuk e di dhe momenti i fundit që më kujtohet është te fundi i derës dhe vetëdijen e kam humbur 
prej goditjeve, ashtu me kanë treguar  me ka treguar motra –çika e tezës A.B. dhe të tjerë, kam qenë 
edhe në Spital –kujdes inteziv, kur jam dalur prej spitali P.M. së bashku me babain e tij kanë ardhur se 
bashku me  kanë kërkuar falje, këta kanë ardhur të shtëpia, i kam pranuar në shtëpi, mirë jemi sjelle dhe 
babai i tije asgjë ska thënë vetëm se si  ndodhi, i kam thënë se nuk e di duhet me vetë P.M. dhe P.M. 
mua me ka thënë se kur kam dalur prej kafiqi-lokali dhe kur kam kaluar pranë femrës së tij – të 
pandehurit jam mbështetur në krahun e saj dhe kjo ka qenë arsyeja që ata me kanë sulmuar, nuk me ka 
thënë se kush janë ata dhe kjo ka qenë kjo, i dëmtuari ka shtuar se të nesërmen kur kam ardhur  në 
vetëdije nuk kam mundur të pranoj as vizita dhe vizitën e parë A.B. dhe  nëna ime me kanë thënë se si 
ka ndodhur dhe për çka është fjala dhe ato me kanë thënë se dikush të kanë goditur mbas kokë, pasi që 
në jemi një gjeneratë ma të vjetër ne këta nuk i kemi ditur emrat por me vonë e kam kuptuar se kush 
janë, e kemi ditur për emër P.M. dhe atë me ka thënë vellau i tij dhe një shok i tij emrin nuk e di, deklaroj 
se më vonë këta kanë pasur që të kemi një marrëveshje por unë për këtë çështje nuk kam dëshiru që të 
bisedoj, para një muaj ose dy i kanë dergu disa shokë që i kemi së bashku kanë pyetur që kjo punë të 
ndreqet që të mos shkojmë deri në gjyqë, ka qenë edhe B.A., lëndimet i kam pësura në Kafe Bar T., jo 
dikund tjetër, në lokal T. më kujtohet, kam pi një vinjak dhe dy CocaCola ma shumë nuk kam pirë, nuk 
kam qenë aspak i pijtë, pas rastit që ka ndodhura ka pasur thirrje më kanë vetë se a e kam tërheqë 
padinë dhe nëse jo a mundmi të pijmë diçka dhe të rregullojmë këtë far çështje dhe unë jam përgjegjur 
në këtë pyetje kjo ka qenë Mesenger, prap P.M. me është ofruar dhe më ka ofruar pije dhe ka dashur që 
të bisedojmë për këtë rast, unë e kam falënderua për pije dhe kam refuzu thirrjen për të biseduar. 
 
Në cilësinë e të dëmtuarit ka deklaruar se parashtron kërkesën pasurore juridike  
 
Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.21.05.2018, dëshmitarja A.B., ka deklaruar se qëndroj 
pranë deklaratës se dhënë në Polici, e cila ka theksuar se kam qenë prezent kur i dëmtuari S.B. është 
sulmuar dhe i është shkaktuar lëndime trupore, atë natë me djalin e tezës S.B. në kafe bar T. kemi 
arritur rreth orës 01:00 sa me kujtohet, me kujtohet se ka qenë tollovi e madhe, kemi hyrë brenda, kemi 
porositur pije nuk kemi qenë për kohë të gjatë aty, çdo gjë ka qenë normale, asgjë ska mundur të na 
parandjenjë që mund të ndodhe diçka përafërsisht aty kemi qëndruar 40-45 min, dhe pastaj kemi 
vazhduar të nisemi për në shtëpi kam qenë vetëm S.B. jo me dikand tjetër dhe pastaj pas asaj kohë në 
jemi nisur për me shku në shtëpi, kur kemi dasht me dal në derë, kam qenë para S.B. se ka qenë tollovi, 
i kam bërë disa hapa dhe jam kthyer të shikoj se a është S.B. pas meje dhe në anën e djathtë kur jam 
kthyer ka qenë P.M. (që i drejtohet edhe me dorë në këtë seancë), ai ka qenë i kthyer me shpinë i njëjti 
ka qenë duke biseduar dhe ka vazhduar disa hapa përpara kur jam kthyer  e kam parë rrahjen ndërmjet 
P.M. dhe S.B., se P.M. e ka sulmuar S.B. fillimisht e ka sulmuar vetëm P.M. dhe pastaj tre persona të 
tjerë, për persona të tjerë e di që ka qenë vetëm M.M., e për  persona të tjerë nuk e dije, S.B. nuk ka 
reaguar i njëjti është  shtrirë për toke e kanë goditur në krejt trupin por ma shumë goditjet i ka pasur në 
kokë e kanë gjuajtur edhe në rrugë dhe atje e kanë goditur unë kam bërtitur me u ndal mos me goditur, 
por nuk janë ndalur, kam kërku ndihmë, prej lokalit janë dal B.A. dhe ju ka thanë që të mos e godasin 
dhe ju ka thanë se ky është S.B. dhe është nga ..., në atë moment janë ndaluar dhe kanë ikur nga vendi 
i ngjarjes, S.B. ka qenë pa vetëdije, B.A. më ka ndihmuar për ti ja kthyer vetëdijen por nuk ka reagu, në 
atë moment ka arritur një femër, ka sjellë ujë, nuk  e di se kush është ajo femër pastaj ka ardh ndihma e 



 
6 

parë gjatë kesaj kohë ai ka qenë pa vetëdije, ka pasur gjakderdhje prej veshi dhe pastaj e kanë dërguar 
në spital mua s`më kanë lenë që të shkoj me të njëjtin, dëshmitarja ka deklaruar se personat përmballe 
meje - të pandehurit P.M. dhe M.M. i njoh, këta janë personat të cilet e kanë goditur të dëmtuarin S.B., i 
kam vërejtur se e kanë goditur me duar dhe me kembë, në polici kam deklaura se vëllezërit M. por nuk i 
kam ditur emrat, këta janë ma të ri nga mosha se unë, të njëjtit i njoh vetëm si figura dhe jo me emër, 
fillimisht e kam bërë përshkrimin e P.M. pastaj kam bërë përshkrimin e M.M. ka qenë i gjatë dhe 
kurpolent, edhe përpara i kam ditur mbiemrat e tyre por emrat nuk i  kam ditur e kam ditur vetëm që janë 
vëllezër, dëshmitarja ka shtuar se terasa  është pjesë e kafiqit është jashtë, jam deklaurar në deklaratë 
se B.A. dhe të tjerët siç kam deklaruar i kam parë brenda të njëjtit i kam edhe fqinjë – kojshi, ngjarja ka 
ndodhur para derës hyrjes të lokalit të terasa, të nesërmen kam qenë të e vizitoj S.B. në Spital e kam 
parë vetëm një kohë të shkurt, kam biseduar shkurt se nuk ka qenë në gjendje të bisedoj, ka qenë në 
gjendje të rëndë shëndetësore, ka qenë në intenziv. 
 
Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.25.09.2018, dëshmitari B.A. ka deklaruar se atë ditë me 
kujtohet, kam qenë brenda në lokal- kafiq dhe kur e kam shoqëruar të dashurën për në shtëpi  e kam 
parë një guzhmë – rrahje dhe kam parë që janë duke e rrahur- goditur kojshin tem S.B., kanë qenë 
dikunëd 3-5 persona duke e goditur, e kam parë P.M. por nuk e kam parë duke e goditur dikon tjetër nuk 
e kam parë, pastaj kur kam dalur jashtë kur jam ardhur afër këta kanë ikur pasi që unë ju kam bërtitur, i 
kam bërtitur grupit ikni, ata kanë shkuar, S.B. ka qenë i rrëzuar në dysheme, kam ardhur afër S.B. dhe 
pas disa sekondave ka ardhur motra A.B. e gjitha kjo ka ndodhur rreth 10 sekonda, një djali i kam thënë 
që ta thirr ambulantën, pastaj ka ardhur ndihma e shpejtë mbrenda 2-3 min, S.B. ka pasur lëndime, i ka 
pasur në regjionin e fytyrës kanë qenë të dukshme, rrahja ka ndodhur jashtë lokalit në rrugë, me S.B. 
jemi parë në kafiq kemi folur –përshëndetur dhe çdo gjë ka qenë në rregull dhe nuk kam parë, skam 
hetu se ka kriju problem dhe nuk kam shikuar në atë drejtim, në pytjen e Prokururorit se në dëshminë e 
juaj të dhënë në Polici, se a njihni dikënd prej personave që e kanë goditur S.B. keni dhënë një 
përgjegje se e kam njoftur P.M. kurse personat e tjerë nuk kam mundur që tua shofë fytyrën a është kjo 
e vërtetë çfarë keni deklaruar, dëshmitari ka deklaruar se kam folur në kontekst të ngjarjes kur me kanë 
pyetur  jam deklaruar se e kam parë P.M., po ashtu është e njejtë çfarë kam dhënë në polici por jo që e 
kam parë që e ka goditur, në grup kanë qenë 3-5 persona, të cilët e kanë goditur, P.M. ka qenë afër, por 
nuk e di, e kam parë në polici dhe me kanë pytur se kon e njeh,  jam deklaruar se këtë e njoh. 
 
Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.17.07.2018, dëshmitari G.R. ka deklaruar se kemi ardhur në 
lokalin “T.” nuk e di se sa saktësisht ora ka qenë, dikund ka qenë ora 01:00 ose 02:00 pas mesnatës, 
kemi hyrë brenda jemi ul në tavolin kemi qenë unë M.M., P.M., e dashura tash bashkëshortja e M.M., 
edhe P.M. ka qenë me vajzën e vet-të dashurën, normalisht kemi porositur pije ka pasur edhe pije 
alkoolike që kemi përdorur, kemi përdorur të gjithë pije alkoholike në një mase jo shumë dhe P.M. ka 
qenë me tepër nën ndikimin e alkoolit, P.M. ka dal me vajzën- të dashurën jashtë, kur të hysh në lokal 
në kemi qenë në pjesën e djathtë mbrenda, P.M. ka qëndruar jashtë përpara lokalit, në një moment ka 
dal S.B. i jashtë ju ka afruar S.B. – P.M. dhe vajzës-të dashurës, unë e kam parë se i ka lëshuar dorën 
poshtë në drejtim të saj, a e ka prekur të njëjtën a jo unë nuk e di, dhe në atë moment e kam parë se 
janë shtyer ndërmjet vete P.M. dhe S.B., S.B. me dorë ka filluar të shtyhet dhe të njëjtit kanë rënë 
poshtë në tokë, në atë moment ka filluar të bëhet tollivi njërzit kanë filluar të dalin jashtë dhe pastaj se 
çfarë ka ndodhur nuk e di, fjalosja dhe ngatërresa ndërmjet P.M. dhe S.B. ka mundur të zgjatë rreth 
5min, pastaj janë shtyer dhe rrëzuar pastaj është krijuar tollovia, tollovia ende ka qëndruar edhe kur kam 
dalur nga lokali.  
  
 
Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.24.05.2019, ka prezantuar eksperti mjeko ligjor Dr. N.A., 
cili paraprakisht se bashku me ekspertin mjekësor Dr. K.Z., neurolog pranë Qendres Klinike Universitare 
ne Prishtine, kane dhen ekspertize te perbashket me shkrim e dt.12.02.2019, lidhur me konstatimin e 
natyrës se lëndimeve trupore te pësuar i dëmtuari S.B., mendim i cili është marre nga grupi i eksperteve 
te konstatuar me larte, pas aprovimit te propozimit te mbrojtësit gjates seancës gjyqësore te 
dt.29.10.2018, i cili ne kete seance e dëgjohet ne cilësinë e ekspertit ne përfaqësim te grupit te 
eksperteve lidhur me mendimin dhe konstatimin e dhene, pas njoftimit me obligimet e tij në rastin 
konkret, njoftimit edhe me pasojat, ka dhënë këtë mendim dhe konstatim se; si i tillë lëndimi bënë pjesë 
në lëndime të rënda trupore duke pasur parasysh gjakmbledhjen lokale për rreth zgavrave të syve i cili 



 
7 

është simptomë përgjakderdhje brenda trurore, gjakmbledhja për rreth syve – hematoma është 
simptome, kurse dëmtimi i cili e ka shkaktuar gjakderdhjen truore ka të bëjë me ndrydhjen e indeve të 
buta në regjinonin e djathtë tëmbelore të kokës, lëndimi brenda trurore ka qenë që ka shkaktuar 
simptomen e jashtme, po lëndimet e jashtme janë si rezultat i lëndimeve të brendshme, mendimi në 
pikën 1 të ekspertizës mjeko ligjore është mendim i plotë, në rast se i ndajmë fjalët një nga një e humbin  
kuptimin  dhe mendimi mund të merret dhe të analizohet në të gjitha pikat dhe si rezultat i të gjithave 
diagnozave që janë marrë në shqyrtim gjatë analizimit të shkresave të lëndës ka dal mendimi i përbërë 
prej 6 pikave të cilat nuk mund të ndahen edhe si pika të plota veq e veq, tek në është se kualifikimi i 
lëndimeve trupore bëhet në grupin e lëndimeve të rënda trupore të cilat mund të jenë me pasojat të 
përkohshme apo të përhershëm, po ashtu edhe të dëmtimet e lehta trupore mund të jenë me pasoja të 
përkohshme apo të përhershme, sikur ndrydhje të indeve të buta mos të përcilleshin  apo të mos 
shoqëroheshin me gjakmbledhje lokale për rreth dy zgaverave atëherë do të ishin dëmtime të lehta 
trupore, mirëpo  me qenë se në rastin  konkretë kemi  prezencën e gjakmbledhjeve lokale të rreth dy 
syve që paraqesin simptomet tipike të gjakembledhje trurore dhe për këtë arsye me poshtë jam 
kualifikuar si lëndime të rënda trupore, simptomet e gjakembledhjes lokale  për rreth dy syve  janë 
arsyet kryesore që kualifikohen lëndime si të rëndë, në rastin konkret kur e kemi konstatuar veprimi 
mekanik i mjetit të mbrehtës nuk përjashtohet mundësia dhe me goditje me grusht, të merren këto 
lëndime pasi që karakteristikat e mjetit jo të mbrehtë përputhen me karakteristikat e mjetit pa maje pa 
teh dhe pa kënde të rregullta, lëndimi i tronditjes trunore është në lidhje të drejtpërdrejtë dhe është si 
pasojë e dëmtimeve të indeve të buta me çka është konstatuar në CT të dt. 14.11.2014, nga Qendra 
Klinike në Kragujevc, e njëjta analize apo fotografim CT e turit tregon për burime kontuzive-ndrydhëse 
në sferen kortikale të djathtë dhe ekzistimin e sinusitit maksivar të anës se djathtë që do të thotë se ka 
pasur dëmtime  kur është  bërë kjo analize me dt. 14.11.2014, nga Qendra Klinike e Kragujevcit, sipas 
të gjithave shkresave të lëndës nuk kemi gjetur se i dëmtuari ka pasur ndonjë intervenim kirurgjik 
prandaj mund të deklarohem se nuk ka pasur intervenime kirurgjike, bazuar në dokumentacionin e 
dt.15.05.2018, ku figuron diagnoza Vertigo edhe ceph alea simptomatika gjatë diskutimeve me kolegun 
specialist i neurologjise kemi ngritur dilemat nëse mund të konstatohen si pasoja të lëndime të shkaktuar 
para 4 viteve, mendim i përbashkët i të dyve ka qenë se nuk mund të konsiderohen si pasoja të 
përhershme në shëndet diagnoza e përshkruar në raportin e fundit mjekësor pa ndonjë CT të re e cila 
do të shpërfaqet do të tregonte qartë nëse ka mbet ndonjë pasoj nga lëndimi i vitit 2014, ky lëndim në 
faqen e parë  të akt ekspertimit mjekoligjore në pasusin e fundit është evidentuar se në hemisfern e 
djathtë të regjinonit të pasëm subdural që jetë një zonë hipërtenzive me diametra për rreth 4.92-0.87cm, 
me  densitet HU 45 çka i përgjegjet gjakderdhjes subdurale (nën cipen e fortë trunore), ky dëmtim ka 
mund të jetë i rrezikshëm për jetën mirëpo raporti pasuses mjekësor i dt.14.11.2014, e përjashton çdo 
mundësi të rrezikimit të jetës nga lëndimet e shkaktuara, sipas të gjithave raporteve mjekësore të cilat i 
kemi pasur në dispozicion me rastin e dhënë të këtij mendimi përjashtohet mundësia e pasojave të 
përhershme në shëndet, të gjitha dëmtimet e përshkruara në të gjitha shkresat mjekësore të lëndës  
bëjnë që këto dëmtime të kualifikohen në dëmtime të rënda trupore. 
 
Në seancën gjyqësore janë lexuar-proceduar provat tjera;deklarata e të dëmtuarit- dëshmitarit S.B. e 
dt.04,05.11.2014 dhe e dt.27.04.2015, deklarata e dëshmitares A.B., e dt.04.11.2014, dhe e 
dt.17.04.2015, deklarata e dëshmitarit B.A. e dt.05.11.2014, vështrim në fotodokumentacionin për të 
dëmtuarin S.B. (dy faqe gjithsej 4 foto), vështrim në fletëlëshimin të epikrizës, me nr.1-11/2-Cp e 
dt.02.11.2014 për të dëmtuarin S.B., raporti mjekësore nr. protokollit 8951 i dt.13.11.2014, raporti 
mjekësore nr.9082 i dt.18.11.2014, dhe raporti mjekësore i dt.18.12.2014, vështrim në raportin 
mjekësore i dt.30.03.2015 e dhënë nga  radiologu në raport me të dëmtuarin S.B., vështrim në 
mendimin dhe konstatimin e dhënë nga eksperti mjekoligjore Dr. F.B. e dt. 04.03.2015  (PP.II.nr.693/14)  
për të dëmtuarin S.B. 
 
Prokurori i Shtetit, i demtuari, mbrojtësit, të pandehurit, kanë deklaruar se nuk kemi propozime tjera për 
plotësimin e procedurës së provave, procedura ka vazhduar me paraqitjen e mbrojtjes nga ana e të 
bashkakuzuarve, i bashkeakuzuari M.M., e ka liruar seancën gjyqësore në mbështetje të nenit 345 par.2 
të KPP-së, deri në paraqitjen e mbrojtjes nga i bashkakuzuari P.M. 
 
I pandehuri P.M., gjatë paraqitjes se mbrojtjes se tij dt.24.05.2019, ka deklaruar se me kujtohet, 
kam qenë në kafitërin “T.” me të dashurën, koha ka qenë në mbrëmje në orët e vona, kemi qenë duke 
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kaluar mirë, kemi pasur edhe të njohur aty, kemi qenë brenda, ka pasur tollovi, në tavolinë kemi qenë 
edhe me dy tri vajza tjera, kam qenë në ndikim të alkoolit pasi që kam konsumuar raki të shtëpisë, në 
festën e një shokut tim në mbrëmje, ndërsa në “T.” kam konsumuar birra , kam qenë në ndikim të 
alkoolit por kam qëndrua, para se të dalum nga T. e dashura ime me ka thënë që pe i djegunë sytë, 
pastaj kemi dalur para T. në ajr të pastër,në kemi qëndruar tek dera, djali i cili ka qëndruar të dera ai ka 
qenë S.B., unë dhe vajza kemi qëndruar tek dera e “T.”, S.B. ka dalur, gjersa ai ka qenë duke dalur kemi 
qëndruar në pozitën përballë me të dashurën, S.B. ka qenë duke dalur nga kafiqi  dhe duke dalur kam 
mbajtur dorën  por unë e kam parë vetëm pjesën e dorës mbi brrylin, unë nuk e kam parë që ka 
vendosur dorën në pjesën e pasme  në trup të dashurës sime dhe pas ngjarjes me dorë ai ka vazhduar 
të ec dhe ka bërë disa hapa është kthyer dhe ka vazhduar të ec në drejtimin tim , duke marrë parasysh 
që në atë kohë ai ka qenë me i moshuar se unë, është dukur me i fortë me stabil, unë kam qenë një djal 
i ri, i dobët nga shëndeti -55kg dhe ka ecur në drejtimin tim që të më godas, siç ka filluar të me godas 
unë e kam kapur në maic dhe nga momenti kur ai ka dashur të më godas kam lëvizur me kokë që të 
mos më godas,për derisa e kam mbajtur për maice që të mos me godas dhe pasi që ka qenë i fuqishëm 
e kam shtyer me dorë dhe pastaj ndoshta ka qenë i dehur dhe është rrezuar nga ajo dhe në atë moment 
ai është ngritur dhe është vërsulur tek unë gjersa disa djem janë përpjekur që të na ndajnë mua e 
dashura me ka tërhequr duke bërtitur, kemi marrë të gjitha gjërat dhe kemi shkuar nga T., kush e ka 
rrahur atë nuk e di por lëndim të rëndë trupor nuk kam pasur  mundësi ti shkaktoj se nuk kam pasur fuqi, 
me vjen keq për të gjitha ato që ka ndodhur dhe po të mos vepronte ai në atë mënyrë se siç ka vepruar, 
M.M. nuk ka qenë aty, A.B. nuk ka qenë, nuk me kujtohet se kush ka qenë aty, mund të them se kam 
qenë nën ndikim të alkoolit, S.B. e kam goditur me pjesën e fundit të shuplakës siç kam thënë ka qenë 
me i madh se unë dhe unë me është dashur që të mbrohem, e kam goditur njëherë ndërsa ndoshta kam 
levizur me dorë dhe e kam goditur njëherë ndoshta, kam qenë me shëndet i dobët në atë kohë shihet 
edhe në fotodokuemntacion që janë bërë në polici, pas kësaj ngjarje kam shkuar tek S.B.i në shtëpi, nuk 
e di a ka qenë të nesërmen apo pas dy ditësh, S.B. dhe nëna e tij na kanë pritur mirë,unë kam pyetur në 
lidhje me ngjarjen dhe ai me ka thanë se nuk më kujtohet se çfarë ka ndodhur, sikurse as mu nuk mu ka 
kujtuar në atë kohë dhe  në çdo rast me ka ardhur e keq që me ka ndodhur kjo, kam qenë po ashtu 
edhe me babain tim që të kërkoj falje tek S.B. nëse i kam bërë ndonjë gjë të keqe, S.B. me është dukur 
normal, S.B. i kam dërguar edhe mesazh dhe i kam kërkuar falje për atë çfarë ka ndodhur, në mbrojtjen 
e tij ka shtuar se jam i gatshëm që të ia pranoj miqësinë me S.B., me vjen keq çfarë ka ndodhur, po të 
mos shprehesha keqardhje nuk do të shkoja në shtëpin e tij. 
 
I pandehuri M.M., gjatë paraqitjes se mbrojtjes se tij dt.10.06.2019, ka deklaruar se: atë natë kur 
kemi dalur kemi festuar për festën Sveti Lluka, kur kemi dalur për ti përcjellur mysafirt kemi hyr në 
kafiterin T., jemi ulur në tavolinë me bashkëshorten time dhe vëllaun dhe me shokët, kemi konsumuar 
pije alkoolike, kam qenë nën kontroll për veprimet të mija edhe pse kam konsumuar pije alkoolike për 
shkak se me mua ka qenë edhe bashkëshortja ime,  kam shkuar deri në toalet dhe kur jam kthyer 
kafitera ka qenë thuajse e zbrazur të gjithë kanë qenë jashtë, arsyeja ka qenë se ka ndodh një përleshje 
dhe ka marrë vesh se ka qenë ndërmjet S.B. dhe nuk e di ndërmjet kujt se ka qenë tollovi e madhe, e 
kam parë se bashkëshortja ime ka qenë në atë tollovi, kam hyrë në atë turm dhe e kam marrë 
bashkëshorten dhe jam larguar për në shtëpi, nuk kam pasur asnjë arsye siç ceket për të pasur 
përleshje me të dëmtuarin, në kafiteri kanë qenë rreth 60 persona, dhe me shumë se gjysmën e tyre nuk 
i kam njohur, përleshja ka qenë në parking, përleshja nuk ka ndodhur në hyrje të lokalit, nuk kam 
vërejtur asgjë tjetër vetëm jam përqendruar të di ku është bashkëshortja, siç deklarova edhe me lart e 
kam marrë bashkëshorten dhe kam shkuar në shtëpi, nuk me ka thënë asgjë vetëm se më ka kërkuar 
mua se mos jam unë në atë përleshje –tollovi, nuk me ka thënë se kush e ka krijuar tollovin –përleshjen, 
ajo ka qenë mbrapa, Gjykatën e njoftoj se e njëjta 1 javë para asaj ditë është liruar nga spitali për shkak 
të dy operacioneve dhe kështu që nuk ka mundur të jetë dhe të këtë hyrë në atë turm, prindi im ka qenë 
në familjen e të dëmtuarit për ti kërkaur falje për përleshjen që ka ndodhur pasi që vëllau ka qenë i 
ndaluar nga ana e policisë dhe ka shkuar të interesohet se çka ka ndodhur, para përleshjes kemi qenë 
brenda kafiterisë.  
 
Pas procedimit të provave materiale dhe atyre personale në këtë shqyrtim gjyqësor, dëgjimit të 
dëshmitarit – të dëmtuarit, ekspertëve mjekoligjor lidhur me sqarimet e dhëna edhe gjatë shqyrtimtit 
gjyqësor, dëshmitarëve të konstatuar si më lart, paraqitjes së fjalës përfundimtare nga palët, mbrojtësit 
dhe të vlerësimit të tyre një nga një dhe në lidhje me provat tjera gjykata në mbështetje të nenit 361 
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par.2 të KPP-së, ka vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv të aktgjykimit. 
 
Gjykata në veprimet e të pandehurve P.M. dhe M.M., vërtetoj se ekzistojnë elementet e veprës penale 
Lëndim i rëndë trupor nga neni 189 par.1  nën par.1.3 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, duke pasur 
mbështetje në provat e administruara në këtë çështje, se i dëmtuari ka pësuar lëndime të natyrës se 
rëndë trupore, me dëmtim të përkohshëm dhe serioz të shëndetit, mbi bazën e se cilës është bërë edhe 
ri kualifikim sa i përket paragrafit, në mbështetje të konstatimeve të dhënë nga ekspertët mjekësor gjatë 
këtij shqyrtimi gjyqësor. 
 
Gjatë administrimi të provave është vërtetuar fajësia e të pandehurve për veprën penale Lëndim i rëndë 
trupor nga neni 189 par.1 nën par.1.3 e lidhur me nenin 31  të KPRK-së, pasi që në këtë çështje është 
vërtetuar se i dëmtuari S.B. ka pësaur lëndime të natyrës se rëndë trupore kjo e vërtetuar nga mendimi 
dhe konstatim i ekspertëve mjeko ligjor fillimisht sipas ekspertizës mjeko ligjore e dt.30.05.2015, të 
dhënë nga Eksperti Mjekoligjor Dr. F.B. konstatohet se i dëmtuari ka pësuar Lëndime të natyrës se 
rëndë trupore, këtë konstatimi e ka dhënë edhe gjatë seancës gjyqësore të dt. 29.10.2018, ku e 
konfirmon se i dëmtuari S.B. ka pësuar Lëndim të natyrës se rëndë trupore, po ashtu këtë konstatimi 
mbi natyrën e lëndimet të pësuar e ri-konstatojnë sipas ekspertizës tjetër grupi i ekpsertëve mjekësor 
Dr. N.A. ekspertë mjekoligjor dhe Dr. K.Z. neurolog, eksperti mjekoligjor Dr. N.A. këtë e konfirmon edhe 
gjatë seancës gjyqësore të dt.24.05.2019, se i dëmtuari ka pësuar lëndime të natyrës së rëndë trupore, 
ndërsa veprimet e kundërligjshme që ndërlidhen edhe me konstatimet si më lart se në veprimet e të 
pandehurve janë veprime të paligjshme e vërtetojnë dëshmitarja A.B. e cila edhe në deklaratën e dhënë 
në Polici dt.04.11.2014 e konfirmon faktin se lëndimet trupore i dëmtuari S.B. i ka pësuar nga vëllezërit 
M., të cilëve në atë kohë i ka njohur vetëm në bazë të mbiemrave, jo edhe me emra, ndërsa gjatës 
seancës gjyqësore e njëjta e konfirmon faktin se të pandehurit P.M. dhe M.M., janë përsonat të cilët i 
kanë shkaktuar lëndime trupore të dëmtuarit, po ashtu edhe nga dëshmia e dëshmitarit B.A., i cili 
deklaron se e ka parë afër të pandehurin P.M., në deklaratën e dhënë në Polic është deklaruar se a e 
njihni dikën prej personave që e kanë goditur S.B. është deklaruar se e kam njohur P.M., kurse 
personave të tjerë nuk kam mundur të i shoh fytyrat, po ashtu edhe dëshmitari G.R., i cili gjatë seancës 
ka deklaruar se i ka parë kur janë fjalosur P.M. dhe S.B.i, e cila ka zgjatur rreth 5 minuta, pastaj ka 
ardhur deri të përleshja, pjesërisht fajësia provohet edhe nga deklarimet e të pandehurit P.M., në 
deklaratën e dhënë në Polici, e pohon faktin se më kujtohet që më është ofruar S.B. që i ka folur diçka 
të dashurës sime dhe e di  se në një moment më ka goditur, unë e kam goditur atë, nuk e di sa herë, ka 
filluar që të bëhet rrëmuj dhe rrahje dhe nuk e di të tregoj se çfarë ka ndodhur krejt dhe kush kënd e ka 
ka goditur, po ashtu edhe gjatë seancës gjyqësore e pohon faktin se e ka goditur me pjesën e fundit të 
shuplakës së dorës, e ka goditur një herë ndoshta, ka qenë me i madh se unë dhe me është dashur që 
të mbrohem, të gjitha këto vërtetojnë akuzën ndaj të pandehurve P.M. dhe M.M., të cilët kanë ndërmarrë 
veprime të paligjshme në rastin konkret, në raport me të dëmtuarin, Gjykata në mënyrë të plotë dhe të 
qartë vërtetojë se ne veprimet e te pandehurve janë përmbushur të gjitha elementet e veprës penale 
Lëndim i rëndë trupor nga neni 189 par.1 nën par.1.3 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 
 
Gjykata në vlerësimin e mbrojtjes së të pandehurve, respektivisht mbrojtësve, e cila mbrojtje është 
refuzuar e pa bazuar me pretendimin e shmangies nga përgjegjësia penale dhe se deklarimi i të 
pandehurve P.M. dhe M.M. është i pa bazuar dhe në kundërshtim me provat e procedura në këtë 
çështje penale të konstatuara me lart, të pandehurit nuk i kanë ofruar gjykatës fakte, prova të cilat kishin 
me ndryshuar gjendjen, për një vendimmarrje tjetër, pretendimet e mbrojtësve, po ashtu janë të pa 
bazuara, po ashtu gjykata e ka krijuar bindjen se mendimet e ekspertëve mjekoligjor janë të plota dhe 
nuk ka paqartësi në mendimin dhe konstatimin e dhënë dhe në vlerësim se i dëmtuari ka pësuar lëndim 
të natyrës se rëndë trupore, kriter që e përcakton edhe kualifikimin ligjor të veprës penale, andaj 
mbrojtja e të pandehurve, mbrojtësve është pa qëndrueshme dhe pa mbështetje në fakte, pasi që vetë i 
pandehuri P.M. nuk e mohon veprimin e fjalosjes me të dëmtuarin po ashtu edhe sa i përket goditjes me 
të dëmtuarin. 
 
Gjykata vlerëson se provat e proceduara si ato materiale dhe ato personale në këtë çështje janë në 
përputhshmëri me vendimin e marrë si në dispozitivin e këtij aktgjykim, të konstatuara nga deklarimet e 
dhëna dhe të gjitha këto deklarime të dhëna nga ana e dëshmitarit – të dëmtuarit, dëshmitarëve të 
proceduar në këtë çështje,  janë të qëndrueshme, të mbështetura në prova materiale, nga raportet 
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mjekësore, ekspertizat mjeko ligjore për natyrën e lëndimeve që ka pësuar i dëmtuari, andaj gjykata ka 
krijuar bindjen e plotë duke vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi në vlerësimin e të gjitha 
rrethanave në mbështetje të provave personale dhe prova materiale se pa asnjë dyshim dhe në mënyrë 
bindëse për gjykatën vërtetohet se në veprimet e të pandehurit janë manifestuar veprime të 
kundërligjshme në krijimin e elementeve të veprës penale Lëndim i rëndë trupor nga neni 189 par.1 nën 
par.1.3 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, duke e shpallur fajtor të pandehurin për këtë vepër penale siç 
konstatohet në dispozitiv të Aktgjykimit.  
 
Në rastin konkret në raport me çështjen penale ndaj të pandehurve nuk ekzistojnë rrethana të cilat 
kishin përjashtuar përgjegjësin penale për të pandehurin në këtë çështje penale në kuptim të nenit 17 të 
KPRK-së. 
 
Me rastin e caktimit të llojit të dënimit dhe matjes së lartësisë së dënimit për të akuzuarin gjykata pati 
parasysh të gjitha rrethanat e parapara me nenin 73 të KPRK-së, duke i shqiptuar dënim si në dispozitiv 
të aktgjykimit si rrethanë lehtësuese mori për bazë faktin se i pandehuri P.M. është i moshës së re, 
shprehjen e keqardhjes, shprehjen e gatishmërisë së tij për raporte të mira me të dëmtuarin, sjelljen 
korrekte të paraqitur gjatë seancave gjyqësore edhe në raport me të dëmtuarin, ndërsa për të 
pandehurin M.M., e vlerësoj po ashtu se i njëjti ka qenë në moshë të re në kohën kur akuzohet për 
veprën penale, tani i martuar, prind  një fëmije, sjelljen korrekte, ndërsa si rrethana rënduese që kanë të 
bëjnë me këtë çështje penale, mori për bazë mënyra e kryerjes se veprës penale, në cenim të trupit dhe 
shëndetit të të dëmtuarit, shqetësimin e vazhdueshme të paraqitur tek i dëmtuari për shkak të pasojës 
se shkaktuar te i dëmtuari, gjykata në vlerësim të rrethanave te theksuara me larte ju shqiptoi dënim si 
në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke vlerësuar me bindjen me të plotë se me dënimin e shqiptuar do të 
arrihet qëllimi i këtij dënimi i paraparë sipas nenit 41 të KPRK-së,  duke pasur efektin ne parandalimin e 
kryeseve nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tyre, në parandalimin e 
personave të tjerë në kryerjen e veprave penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 
respektimin e ligjit dhe nga të gjitha këto ka konsideruar se dënimi i shqiptuar është në përputhshmëri 
me shkallën e përgjegjësisë dhe të rrezikshmërisë shoqërore për veprën penale për të pandehurin. 
 
Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor, gjykata e ka marrë në bazë të 
neneve 450 dhe 451 të KPP-së, ndërsa udhëzimi i palës së dëmtuar për realizmin e kërkesës pasurore 
juridike në kontest civilo-juridik u mbështet në nenin 463 të KPP-së. 
         
Nga theksimet e theksuara si me lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.     

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 
Departamenti i përgjithshëm 
P.nr.148/2015, dt.11.07.2019 

Procesmbajtësja                Gjyqtari 
Shpresa Dolaku                   Bekim Veliqi  
 
 
 
KËSHILA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) 
ditësh prej ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, përmes kësaj Gjykate për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


