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P.nr.45/2022 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

- GJYKATA THEMELORE NË MITROVICЁ-DEGA NË SKENDERAJ, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Penal, me gjyqtarin e vetëm gjykues Fatos Sejdijaj dhe 

procesmbajtësen Florije Gucati, duke vendosur nё çështjen penale ndaj të pandehurve 1.Rr., 

D., nga fsh...-Komuna Skenderaj, për shkak të veprës penale-Sulmi nga neni 184 par.1 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.06/L-074 (tutje:KPRK) dhe 2. H., D., nga fsh... 

Rr.”...”Komuna Skenderaj, për shkak të veprës penale-Lëndimi i lehtë trupor  nga neni 185 

par.3, nënpar.3.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.06/L-074 (tutje:KPRK), të 

akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë-Departamenti i 

Përgjithshëm PP.II.nr.20/2022 të datës 18.03.2022, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit 

fillestar dhe jopublik më datë 24.03.2022, në të cilën prezent ishin prokurorja e shtetit 

Natasha Taniq, të pandehurit Rr., D., dhe Mrojtësja e tij caktuar sipas detyrës zyrtare, 

avokate R., Sh., H.,,D., dhe Mbrojtësi i tij me autorizim me shkrim avokat V., Rr., si dhe 

përkthyesi i gjykatës Shaban Hajra, me datë 24.03.2022 e mori dhe publikisht e shpalli, 

ndërsa më datën 08.04.2022, e përpiloi këtë : 

A K T GJ Y K I M 

1.- I pandehuri Rr., D.,, nga babai ... dhe nëna ... mbiemri i vajzërisë ..., i lindur me datë 

(data e lindjes) në ...-Komuna Skenderaj, ku edhe tani jeton, me numër personal ...., 

shqiptar, shtetas i Republikës sё Kosovës, ka të kryer Fakultetin Teknik-Master Makineri, i 

pamartuar, i papunë, i gjendjes së dobët ekonomike. 

2.- I pandehuri H., D., nga babai ... dhe nëna ...mbiemri i vajzërisë .., i lindur me datë (data 

e lindjes) në ...-Komuna Skenderaj, ku edhe tani jeton, me numër personal ..., shqiptar, 

shtetas i Republikës sё Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme, i martuar-baba i ... fëmijëve, 

i papunë, i gjendjes së dobët ekonomike. 
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- J A N Ë  F A J T O R Ë – 

- I pandehuri Rr., D.,: 

SEPSE : - Me datë ... rrethë orës ..., në shtëpinë familjare në të cilën jeton me prindërit e tij e 

që gjendet në fshatin ..., Komuna Skenderaj, në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore në 

shkallë esenciale, ka ushtruar dhunë ndaj babait të tij ..., në atë mënyrë që pas diskutimit 

verbal të ndërsjellë ka ardhur edhe deri të rrahja, kur i pandehuri me shuplakë të mbyllur 

(grusht) të dëmtuarin e ka goditur në regjionin ballor të anës së majtë të kokës.  

-  Me kёtë ka kryer veprën penale-Sulmi nga neni 184 par.1 tё Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës (KPRK). 

- I pandehuri H., D., : 

SEPSE : - Në të njëjtën ditë , kohë dhe vend  edhe pse ka qenë në gjendje që të kuptojë 

rëndësinë e veprës së vet dhe të udhëheqë me veprimet e veta dhe i vetëdijshëm për veprën 

e vetë, ka dashur kryerjen e së njëjtës i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore djalit të tij 

Rreazartit (i cili që një periudhë të gjatë ka probleme psikologjike), në atë mënyrë që pas një 

diskutimi verbal i cili ka kaluar në rrahje, të njëjtin e ka goditur me shuplakë të mbyllur 

(grusht) në regjionin e fytyrës e pastaj me duar e ka kapur për duart e tij dhe e ka nxjerrë 

jashtë, ku me atë  rasti dëmtuari Rrezarti ka pësuar lëndime në formë ndrydhjes së indeve 

të buta të dorës së djathtë, gërvishtje rreth syrit të djathtë dhe anës së majtë të fytyrës, si 

edhe thyerje të kockës metakarpale të gishtit të pestë të dorës së djathtë, lëndime të 

karakterizuara të jenë të natyrës së lehtë. 

-  Me kёtë ka kryer veprën penale-Lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.3, nënpar.3.1 tё 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). 

- Andaj, gjykata nё bazë tё kësaj dispozite ligjore dhe neneve : 4, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 69, 70 

dhe 86 tё KPRK-sё, e lidhur me nenet 450 par.1 dhe par.2 nënpar.2.6, 453 par.4, 463 par.1 

dhe 2 dhe nenit 365 tё KPP-sё, të pandehurit :   

- I  GJ Y K O N -  

I.- Të pandehurin Rr., D., me dënim me burgim në kohëzgjatje prej katër (4) muaj, i cili 

dënim nuk do tё ekzekutohet nëse i pandehuri brenda periudhës verifikuese prej një (1) viti 

nga dita kur aktgjykimi tё merrë formën e prerë, nuk kryenë vepër tjetër penale. Të 

pandehurit në bazë të nenit 79 të KPRK-së në këtë denim i llogaritet edhe koha e kaluar nën 

masën e paraburgimit nga data 08.01.2022 deri me datën 24.03.2022. 

II.- Të pandehurit i ndëpritet masa e paraburgimit me datën 24.03.2022. 
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III.- Në mbështetje të nenit 18 par.2 dhe nenit 86 par.1, nënpar.1.1, 1.2 dhe 1.3 të KPRK-së, e 

lidhur me nenin 507, 514 dhe 515 të KPP-se, të pandehurit Rr., D., Gjykata: 

I SHQIPTON 

MASËN E TRAJTIMIT TË DETYRUSHËM PSIKIATRIK NË LIRI 

1. Masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri do të ekzekutohet në Qendrën e 

Shëndetit Mendor në Mitrovicë. I pandehuri obligohet  që t’i nënshtrohet trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik dhe të paraqitet në këtë institucion sipas kohës, terminëve dhe 

rekomandimit të mjekëve, gjithashtu të përdorë terapinë sipas rekomandimit të 

ekspertëve të kësaj Qendre. I pandehuri duhet të paraqitet tek ky institucion pas 

plotfuqishmërisë se këtij Aktgjykimi. 

2. Masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri do të zgjasë për aq kohë sa është 

nevojshme për trajtimin e të pandehurit, por jo më gjatë se tre (3) vite.  

3. Qendra e Shëndetit Mendor në Mitrovicë, obligohet ta pranojë në trajtim të pandehurin 

sipas këtij Aktgjykimi si dhe t’i dërgoi gjykatës, raport mbi gjendjen shëndetësore dhe 

suksesin e trajtimit për të pandehurin,  si dhe obligohet t’i raportoj gjykatës së paku një 

(1) herë në gjashtë (6) muaj, dhe të njoftojë gjykatën për çdo vështirësi në trajtim. 

4. I pandehuri paralajmërohet se në rast mosrespektimit të kësaj mase të shqiptuar, se në 

rast se nuk merrë pjesë në trajtim, refuzon apo kanoset që të kryejë ndonjë vepër tjetër 

penale, në këto raste Gjykata gjykata sipas detyrës zyrtare ose sipas propozimit të 

institucionit (Qendra e Shëndetit Mendor në Mitrovicë) do të zëvendësojë këtë masë në 

masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim. 

5. I pandehuri lirohet nga detyrimi i kompensimit të shpenzimeve të procedurës penale 

dhe të njëjtat bien mbi barrën e mjeteve buxhetore të gjykatës. 

IV.- Të pandehurin H., D., me dënim me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muaj, i 

cili dënim nuk do tё ekzekutohet nëse i pandehuri brenda periudhës verifikuese prej një (1) 

viti nga dita kur aktgjykimi tё merrë formën e prerë, nuk kryenë vepër tjetër penale. Të 

pandehurit në bazë të nenit 79 të KPRK-së në këtë denim i llogaritet edhe koha e kaluar nën 

masën e paraburgimit nga data 08.01.2022 deri me datën 03.02.2022. 

V.- Obligohet i pandehuri H., D., që t`i paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas 

llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate, dhe atë : në emër të ekspertizës mjeko-ligjore 

shumën prej njëzetë (20.00) Euro, në emër të paushallit gjyqësor shumën prej njëzetë (20.00) 

Euro si dhe në emër të kompensimit të viktimave të krimit shumën prej tridhjetë (30.00) 

Euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
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VI.- Palët e dëmtuara për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest të 

rregulltë civil. 

- A r s y e t i m - 

- Rrjedha e çështjes – 

- Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti i Përgjithshëm më datë 21.03.2022 në 

këtë gjykatë ka parashtruar aktakuzën PP-II.nr.20/2022 tё datës 18.03.2022 kundër të 

pandehurve 1.Rr., D., nga fsh...-Komuna Skenderaj, për shkak të veprës penale-Sulmi nga 

neni 184 par.1 të KPRK-së me propozim për shqiptimin e masës së trajtimit të detyrueshëm 

psikiatrik në liri në Qendrën e Shëndetit Mendor në Mitrovicë, dhe 2.H., D., nga fsh...., 

Komuna Skenderaj, për shkak të veprës penale-Lëndimi i lehtë trupor  nga neni 185 par.3, 

nënpar.3.1 të KPRK-së.  

- Gjykata në këtë çështje penale më datë 24.03.2022 e ka mbajtur seancën e shqyrtimit 

fillestar, të cilën seancë gjyqtari i vetëm gjykues pas shqyrtimit të shkresave të lëndës ka 

vlerësuar që të jetë jo publike për shkak se, nga lloji dhe natyra e veprave penale si dhe 

rrethanat në të cilat akuzohen të pandehurit, janë si rezultat i dhunës në familje, e në 

respektim të plotë të masave anti Covid-19, ishin prezent prokurorja e shtetit N., T.,, të 

pandehurit Rr., D., dhe Mrojtësja e tij caktuar sipas detyrës zyrtare, avokate R., Sh., H., D., 

dhe Mbrojtësi i tij me autorizim me shkrim avokat V., Rr., si dhe përkthyesi i gjykatës 

Shaban Hajra. 

- Gjykata në kuptim të nenit 246 par.1 të KPRK-së, të pandehurit i ka njoftuar me të drejtat e 

tyre procedurale dhe të njëjtit kanë deklaruar se i kanë kuptuar të drejtat e tyre dhe se në 

këtë çështje penale i pandehuri Rr., D., ka deklaruar se dëshiron të mbrohet përmes 

mbrojtëses së tij caktuar sipas detyrës zyrtare theksuar më lartë poashtu, i pandehuri H., D., 

ka deklaruar se dëshiron të mbrohet përmes mbrojtësit së tij autorizuar me shkrim theksuar 

si më lartë. 

- Vlerësimi i pranimit të fajësisë – 

- Pas leximit të aktakuzës dhe propozimit për shqiptimin e masës së trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik në liri nga ana e prokurores së shtetit, gjykata tё pandehurit i ka 

njoftuar hollësisht me pasojat dhe beneficionet e pranimit tё fajësisë, ashtu që i pandehuri 

Rr., D., ka deklaruar se i ka kuptuar pasojat e pranimit tё fajësisë dhe pas këshillimeve të 

mjaftueshme me mbrojtësen e tij Av.R., Sh., u deklarua se e pranon fajësinë në tërësi për 

kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet sipas aktakuzës, njëherësh shprehu 

keqardhje për rastin që ka ndodhur, i premtoi gjykatës se në të ardhmen do të jetë më i 

kujdesshëm dhe nuk do t’i përsërisë veprimet e tilla dhe në fund kërkoi nga gjykata që t’i 

shqiptojë ndonjë dënim sa më të butë me arsyetimin se, rasti ka ndodhur si pasojë e një 



 Numri i lëndës: 2022:002272 
 Datë: 26.04.2022 
 Numri i dokumentit: 02952236 
 

5 (10)  

   
2
0
2
2
:0
5
1
1
9
5

 

fjalosje mes nesh për çka lidhur me veprimet e mia jam penduar thellësisht dhe prindit-

babait të tij i kërkoi sinqerisht falje. 

- Po ashtu, dhe i pandehuri H., D., ka deklaruar se i ka kuptuar pasojat e pranimit tё fajësisë 

dhe pas këshillimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij Av.V., Rr., u deklarua se, e pranon 

fajësinë në tërësi për kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet sipas aktakuzës, 

njëherësh shprehu keqardhje për rastin që ka ndodhur, i premtoi gjykatës se në të ardhmen 

do të jetë më i kujdesshëm dhe nuk do t’i përsërisë veprimet e tilla dhe në fund kërkoi nga 

gjykata që t’i shqiptojë ndonjë dënim sa më të butë me arsyetimin se, me djalin e tij do t’i 

rregullojë raportet si prind-fëmijë dhe se nuk do të ndodhë asnjëherë që të bie ndesh me 

ligjin. 

- Pas pranimit të fajësisë nga të pandehurit, gjykata e kërkojë mendimin nga prokurorja e 

shtetit, e cila me kёtë rast deklaroi se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurve ёshtё bërë 

në mënyrë vullnetare dhe pa imponime, pranimet e fajësisë kanë mbështetje në provat 

materiale që gjenden në shkresat e lëndës dhe i propozoi gjykatës që t’i aprovoj pranimet 

fajësisë nga të pandehurit dhe gjykata t’i merrë si rrethanë lehtësuese të nëjtat me rastin e 

shqiptimit të dënimit, ashtu që për të pandehurin e parë faktin se, në bazë të Raportit të 

IPFK-së në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë në gjendje të aftësisë esencialisht të 

zvogëluar mendore ndërsa, për të pandehurin e dytë faktin se, i njëjti tani ka marrëdhënie 

të mira me djalin e tij si dhe me shpresën që sjelljet dhe çasjet do t’i ndryshojë ndaj tij nagse, 

edhe atëherë e ka ditur që djali i tij ka probleme psikike. 

- Mbrojtësja e të pandehurit Rr., D., Av.R., Sh., mes tjerash deklaroi se, pranimi i fajësisë nga 

i mbrojturi im është bërë pas kosultimeev t ëmjfatueshme me të, pranimin e fajësisë e ka 

bërë konform dispozitave të Koditë të Procedurës Penale pas njoftimeve me pasojat dhe 

benifitet e tij, duke e bërë në mënryë vullnetare dhe pa imponime andaj, propozoi gjykatës 

që të aprovohet pranimi i fajësisë dhe ndaj tij të shqiptojë vërejtje gjyqësore, ndërsa u pajtua 

me propozimin e prokures së shtetit që ndaj tij të shiqptohet masa e trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik në liri. Poashtu, lidhur me masën e paraburgimit, gjykatës i ka 

propozuar që të njëjtën t’ia ndërpreje apo t’ia zëvendëojë me ndonjë masë më të butë, siç 

është ajo paraqitja në stacionin policor. 

- Mbrojtësi i të pandehurit H., D., Av.V., Rr., mes tjerash deklaroi se, e mbështetë 

deklarimin e të mbrojturit të tij pasi që është bërë pas konsultimeve të mjaftueshme  me të, i 

cili është bërë në mnëyrë vullnetare pasi që është informuar dhe i ka kuptuar benifitet dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë ashtu që kërkoi që të aprovohet pranimi i fajësisë, duke marrë 

parasysh rrethanat personale të tij se është baba i gjashtë fëmijëve, jeton me të dëmtuarin, i 

premtoi gjykatës së do të jetë më i kujdesshëm dhe se do ndihmojë të njëjtin-djalin e tij në 

planet jetësore dhe në rast se ndaj tij shqiptohet masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik 

në liri, do të përkujdeset që ta dërgojë në institucion e kujdesit shëndetësor në Mitrovicë, në 

fund nga të gjitha këto arsye i propozoi gjykatës që të mbrojturin e tij ta shpallë fajtorë, 
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mirëpo ta lirojë nga dënimi me arsyetimin se, vepra-pasoja e saj e ka goditur shumë rëndë 

ngase viktimë është djali i tij, ashtu që çfarëdo dënimi tjetër sdo të ketë efekt me të madh se 

sa pasoja e tij. 

- Pas pranimit të fajësisë nga të pandehurit dhe pas marrjes së mendimeve nga prokurorja e 

shtetit si dhe mbrojtësit e të pandehurve, gjyqtari i vetëm gjykues në bazë të dispozitës 

ligjore nga neni 248 par.4 të KPP-së, ka marrë aktvendim me të cilin e ka pranuar pranimin 

e fajësisë nga të pandehuritë lidhur me veprat penale të cila iu vihen në barrë sipas kësaj 

aktakuze ngase, konsideroi se pranimet e fajësisë janë bërë në mënyrë vullnetare nga të 

pandehurit dhe se të njëjtit i kanë kuptuar pasojat dhe beneficionet e pranimit të fajësisë, të 

cilat pranime janë mbështetur në provat materiale të cilat gjenden në shkresat e kësaj lënde, 

dhe nuk ka zbatuar procedurën e provave por, ka vazhduar me shqiptimin e dënimit si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

- Gjendja faktike e vërtetuar – 

- Gjendjen faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi gjykata e vërtetoi para se gjithash nga 

pranimet e fajësisë nga të pandehuritë, pranime të cilat ishin të vullnetshëme  dhe të 

mbështeturë në të gjitha pikat e aktakuzës, si dhe nga provat materiale të cilat gjenden në 

shkresat e lëndës në raport me të pandehurit, siç ishin : Deklaratat e të pandehurve 

Nr.2022-BF-0019 të datës 08.01.2022, dhënë në Policinë e Kosovës-Stacioni Policor në 

Skenderaj, Deklarata e dëhsmitarës-H., D., PP.nr.20/2022 e datës 17.01.2022 dhënë në 

Prokurorinë Themelore në Mitrovicë-Departamenti i Përgjithshëm, Aktepsketrimi mjeko-

ligjorë në emër të të pandehurit Rr., D.,  i datës 03.03.2022 punuar nga Ass.Dr.... ..-ekspert 

mjeko ligjor, Raportin-Ekspertiza mbi gjendjen e shëndetit mendor punuar nga grupi i 

ekspertëve të Institutit të Psikiatrisë Forenzike të Kosovës (IPFK) në Prishtinë-Dr..., Dr... 

dhe Dr... më datë 15.02.2022 , si dhe nga vështrimi në foto dokumentacionin dhe të gjitha 

shkresat tjera të lëndës. 

- Në bazë të gjendjes faktike të pakontestueshme dhe pranimit të fajësisë nga ana e të 

pandehurve, gjykata vërteton në tërësi elementet inkriminuese të tyre, ashtu që përtej çdo 

dyshimi vërtetohet se i pandehuri Rr., D., në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore ka 

kryer veprën penale-Sulmi nga neni 184 par.1 të KPRK-sё. Ndërlidhur me këtë përtej çdo 

dyshimi vërtetohet se dhe i pandehuri H., D., ka kryer veprën penale-Lëndimi i lehtë 

trupor nga neni 185 par.3, nënpar.3.1 të KPRK-së, për çka gjykata gjeti se të pandehurit në 

aspektin penalo-juridik janë përgjegjës dhe i shqiptojë dënim si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, ndërsa për të pandehurin e parë dhe masën e trajtimit të detyrueshëm 

psikiatrik në liri. 

- Gjykata ka lëshuar urdhëresë për ekzaminimin psikiatrik për të pandehurin Rr., D.,, ku 

me datë 25.02.2022 gjykata ka pranuar një raport-ekspertizë me shkrim për gjendjen e 

shëndetit mendor për këtë të pandehur të hartuar nga Instituti i Psikiatrisë Forenzike të 
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Kosovës. Gjykata, bazuar në theksimet e raportit shëndetësor dhe në deklarimet e palëve në 

procedurë duke përfshirë edhe deklarimin e vet të pandehurit vërtetoi se, i pandehuri e ka 

kryer veprën penale, në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore në shkallë esenciale, andaj 

i shqiptoi masën e precizuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

- Kjo për arsye se përgjegjësia penale lidhet në mënyrë të ngushtë me aftësinë e personit për 

të kuptuar natyrën e paligjshme të sjelljes së tij, si edhe për të kontrolluar veprimet ose 

mosveprimet në përputhje me kërkesat e ligjit. Bazuar në konstatimet e dalura nga 

ekspertiza me shkrim e datës 25.02.2022, e përpiluar dhe punuar nga grupi i ekspertëve të 

Institutit të Psikiatrisë Forenzike të Kosovës (IPFK) në Prishtinë-Dr...., Dr...., dhe Dr...,, kanë 

konstatuar se në momentin e kryerjes së veprës penale nga ana e të pandehurit Rr., D., 

aftësia mendore e të kuptuarit dhe kontrollës së veprimeve të tij ka qenë në gjendje të 

aftësisë së zvogëluar mendore në shkallë esenciale, pasi që i njëjti vuan nga Epizoda akute 

psikotike që në Klasifikimin ndërkombëtar të sëmundjeve ICD 10, kodohet me shifrën F 

23.8. më tje theksohet se, kjo sëmundje ka natyrë të përkohshme, intenziteti i 

psikosimptomatologjisë i ndryshuar mesatar në të rëndë. Karakterizohet nga dëmtime të 

sferës kognitive posaçërisht, në të menduarit, percepcionit, eemocioneve, vëmendjes dhe 

koncentrimit. Andaj, i ka propozuar gjykatës që ndaj të njëjtit të shqipton masën e trajtimit 

të detyrueshëm psikiatrik në liri, në Qendrën e Shëndetit Mendor në Mitrovicë. 

- Gjykata e ka pranuar këtë konstatim të ekspertëve mjekësor me bindjen se trajtimi i  

detyrueshëm psikiatrik në liri për të pandehurin është i nevojshëm dhe adekuat për  

shërimin e vet të të pandehurit dhe për të shmangur rrezikun për kryerjen e ndonjë vepre 

tjetër penale. Po ashtu, gjykata vlerëson se një trajtimi në institucion do të mundësojë 

përcjelljen e gjendjes shëndetësore të tij në mënyrë permanente, nga ekipi profesional 

konform gjendjes së tij, që do t’i mundësojë atij rikthim të sigurtë në rrethin familjar dhe 

shoqëror.   

 

Andaj, gjykata konstaton se edhe përkundër faktit se i pandehuri e ka kryer veprën penale 

në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore, i njëjti ka përgjegjësi penale sipas nenit 18 par.2 

të KPRK-së, e cila dispozitë shprehimisht përcakton se: “Personi i cili ka kryer vepër penale 

konsiderohet se ka aftësi të zvogëluar mendore nëse në kohën e kryerjes së veprës penale 

aftësia e tij për të kuptuar natyrën dhe rëndësinë apo pasojën e veprimeve ose 

mosveprimeve të tij ka qenë esencialisht e zvogëluar për shkaqet e cekura në paragrafin 1. 

të këtij neni. Personi i tillë konsiderohet penalisht përgjegjës, por këto rrethana merren 

parasysh nga gjykata kur vendos për kohëzgjatjen dhe llojin e sanksionit ose masës së 

trajtimit të detyrueshëm”. 

- Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit – 

- Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata i mori parasysh të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese të parapara në nenin 69 dhe 70 të KPRK-së, e në rastin konkret për 
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të pandehurin Rr., D., si rrethanë posaçërisht lehtësuese gjeti faktin se i njëjti gjatë 

shqyrtimit fillestar e pranoi në tërësi fajësinë lidhur me veprën penale si në aktakuzë e cila i 

vihej në barrë me çka gjykatës i ndihmojë në masë të madhe në vërtetimin e drejtë të 

gjendjes faktike, se i njëjti është i pa punë, personalitetin dhe gjendjen e përgjithshme të tij, 

ashtu që edhe nga raporti për gjendjen mendore rezulton se i njëjti vuan nga epizoda akute 

psikotike, si dhe faktin se kjo vepër është kryer në gjendjen të aftësisë së zvogëluar 

mendore, rrethanë kjo që vet ligji e parasheh si rrethanë lehtësuese, ndërsa si rrethanë 

rënduese në rastin konkret gjykata gjeti mënyrën e kryerjes se veprës penale, rrethanat në 

të cilat ishte kryer vepra penale. 

- Për të pandehurin H., D., si rrethanë posaçërisht lehtësuese poashtu gjykata gjeti faktin se 

i njëjti gjatë shqyrtimit fillestar e pranoi në tërësi fajësinë lidhur me aktakuzën e cila i vihej 

në barrë me çka gjykatës i ndihmojë në masë të madhe në vërtetimin e drejtë të gjendjes 

faktike, rrethanë tjetër lehtësuese gjykata mori rrethanat e tij personale se i njëjti ёshtё i 

moshës së vjetër gjashtëdhjetë e katër (64) vjeçar, pendimin e tij të thellë dhe keqardhjen e 

shfaqur lidhur me rastin që ka ndodhur, kërkim faljen e tij të sinqertë, se i njëjti ka treguar 

sjellje të mira dhe paraqitje serioze në gjykatë në raport me gjykatën dhe palët, premtimin 

gjykatës se në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm dhe se nuk do të përsërisë veprime të 

tilla ndërsa, si rrethanë rënduese në rastin konkret për të njëjtin gjykata gjeti shkallën e 

përgjegjësisë penale dhe kontributin në kryerjen e kësaj vepre penale ashtu që, nga 

veprimet e tij, të pandehurit të dytë i është cenuar integriteti trupor përkatësisht, të njëjtit i 

janë shkaktuar lëndime të lehta trupore. 

- Sipas bindjes së gjykatës, dënimi me kusht ndaj të pandehurit Rr., D.,duke i marrë për 

bazë rrethanat e përmendura më lartë, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës 

penale dhe shkallën e përgjegjësisë së tij po ashtu, gjykata përveç rrethanave të cekura në 

rastin konkret për këtë të pandehur duke u bazuar në nenin 86 par.1, nënpar.1.1, 1.2 dhe 1.3 

të KPRK-së ka konstatuar se është i nevojshëm dhe shqiptimi i masës së trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik në liri, pasi që ka vlerësuar se ekziston rrezik serioz se i pandehuri 

mund të kryejë vepër tjetër penale të natyrës së njëjtë apo më të rëndë, po ashtu ky trajtim 

është i nevojshëm për të shmangur kryerjen e veprës tjetër penale si dhe faktin se një trajtim 

i tillë është i mjaftuesëhm për të shmangur rrezikun serioz për kryerjen veprës penale. 

Masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri do të zgjasë derisa institucioni shëndetësor 

përgjegjës për shërimin mendor të konstatojë se më nuk është e nevojshme kjo masë. 

Ndërsa kufizimi që nuk mund të zgjasë më shumë se tre (3) vjet, është bazuar në nenin 86 

par.4 të KPRK-së, ku parashihet se trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri nuk mund të 

tejkalojë tre (3) vjet nëse i është shqiptuar kryerësit me aftësi esencialisht të zvogëluar 

mendore.  Ndërsa në kuptim të nenit 86 par. 5  të KPRK-së, i akuzuari është paralajmëruar 

se në rast se nuk e zbaton vullnetarisht masën, e braktisë trajtimin apo kanoset se do kryejë 
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vepër tjetër, gjykata do t`ia zëvendësoj trajtimin në liri me masën e trajtimit të detyrueshëm 

psikiatrik me ndalim në institucionin përkatës shëndetësor.  

- Andaj, gjykata duke u bazuar në rrethanat e cekura si më lartë të pandehurit i shqiptojë 

dënimin dhe masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, me bindje se ky dënim dhe kjo masë është adekuate me shkallën e 

rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të tij 

dhe se me një dënim dhe masë të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 38 

të KPRK-së, që të parandalojë kryerësin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të 

bëjë rehabilitimin e tij, të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave të tilla penale, 

të bëjë kompensimin e viktimave ose të komunitetit  për humbjet ose dëmet  e shkaktuara 

nga vepra penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit 

dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

- Poashtu, sipas bindjes së gjykatës dënimi me kusht ndaj të pandehurit Hasan Dibrani 

duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura më lartë, është dënim i drejtë, në harmoni 

me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së tij, ashtu që duke u bazuar në 

rrethanat e cekura si më lartë të pandehurit i shqiptojë dënimin si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 38 të 

KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e kryerësit nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij, të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave 

të tilla penale, të bëjë kompensimin e viktimave ose të komunitetit  për humbjet ose dëmet  

e shkaktuara nga vepra penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, 

ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

- Llogaritja e paraburgimit në dënimin e shqiptuar -  

Vendimin për llogaritjen kohës së kaluar nën masën e paraburgimit për të pandehurin Rr., 

D., nga data 08.01.2022 deri me datën 24.03.2022 dhe për të pandehurin H., D., nga data 

08.01.2022 deri me datën 03.02.2022, në dënimet e tyre shqiptuar me kusht, gjykata e mori 

duke u bazuar në dispozitën ligjore nga neni 79 par.1 dhe par.4 të KPRK-së 

- Ndërprerja e masës së paraburgimit - 

Gjykata, ka vendosur si në pikën 2 të këtij Aktgjykimi dhe ndaj të pandehurit Rrezart 

Dibrani e ka ndërprerë masën e paraburgimit, në kuptim të nenit 367 par.4, nënpar.4.4 të 

KPP-së dhe arsyet në lidhje me këtë i ka dhënë në aktvendimin për ndërprerjen e kësaj 

mase.  

- Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe kërkesën pasurore juridike - 

- Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit 

gjyqësor, gjykata e mori duke u bazuar në nenet 450 par.1 dhe 2 pika 2.6 dhe nenin 453 
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par.1 të KPP-së, ndërsa vendimi për kompensimin e viktimave të krimit u morë në bazë të 

nenit 39 par.3 pika 3.1 të Ligjit Nr.05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

- Edhe pse palë të dëmtuara sipas Aktakuzës së Prokurorisë së shtetit nuk kishte, Gjykata 

sipas detyrës zyrtare ka gjetur dhe konstatuar se në këtë çështje penale të pandehurit janë 

dhe palë të dëmtuara andaj, në mbështetje të nenit 463 par.1 dhe 2 të KPP-së vendosi që të 

njëjtit për realizimin e kërkesave pasurore juridike, t’i udhëzojë në kontest të rregullt 

juridiko-civil. 

- Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 365, 507, 514 dhe 515 të KPP-së u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICЁ-DEGA NË SKENDERAJ 

- Departamenti i Përgjithshëm -  

P.nr.45/2022 me datë 08.04.2022 

Procesmbajtësja,                                                                                     Gjyqtari i vetëm gjykues, 

  Florije Gucati                                                                                                    Fatos Sejdijaj 

______________                                                                                                ________________ 

- KËSHILLË JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e pranimit të tij. Ankesa 

dorëzohet përmes kësaj Gjykate në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 
 

 

 

 


