
 

 

                                              P.nr.119/21 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË, DEGA NË VUSHTRRI-Departamenti i Përgjithshëm 

– Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Ferki Xhaferi, me pjesëmarrjen e procesmbajtëses – 

praktikante Alma Osmani Sejdiu, në çështjen penale kundër të pandehurit R. K. për shkak të veprës 

penale “Lëndim i lehtë trupor” nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 te KPRK-së, duke vendosur sipas 

Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.1520/2017 te 

dt.09.01.2018, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit gjyqësor të datës 06.10.2021, ne praninë e të 

pandehurit, mbrojtëses së tij Av. Kada Bunjaku- Përçuku me datë 08.10.2021 shpalli, ndërsa më datë 

18.10.2021 përpiloi këtë: 

                                                     

AKTGJYKIM 

 

I PANDEHURI: R. K. nga babai O. dhe e ëma R. e gjinisë P. i lindur me ... ne Vushtrri, me 

vendbanim rr. ”Mehmet Kosumi”, Vushtrri, me numër personal ..., muzikant, ka te kryer shkollën e 

mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, i pa martuar,  shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

SEPSE:  më datë 02.08.2017 rreth orës 15:10 min në shtëpinë e përbashkët familjare e cila gjendet në 

rrugën “M. K.” në Vushtrri, i ka shkaktuar lëndime trupore personit tjetër dhe atë bashkëshortes së tij- 

të dëmtuarës L. K. ashtu që derisa e dëmtuara L. ishte në një aheng tek dajët e saj, i pandehuri e thërret 

në telefon dhe aty fillon dyshimi i tij, kinse e dëmtuara L. ka diçka- ndonjë lidhje, të cilën shkon e merr 

dhe kur e dërgon në shtëpi e pyet “pse ke shenja në faqe dhe në fyt” e që e dëmtuara i përgjigjet se 

“vajza e vogël mi ka shkaktuar”, atëherë i pandehuri e merr një rrip dhe me të e godet të dëmtuarën në 

pjesë të ndryshme të trupit, me ç’rast e dëmtuara ka pësuar lëndime të lehta trupore- gjakmbledhje nën 

lëkurore në regjionin e krahut të dorës së majtë dhe në regjionin e mbi- gjurit të këmbës, me pasoja të 

përkohshme për shëndetin. 

 

- Me këtë ka kryer veprën penale “Lëndim i lehtë trupor” nga neni 188 par.2 lidhur me 

par.1 te KPRK-së.  

 

Andaj gjykata në kuptim të neneve 4, 7, 17, 41 , 49, 50, 51, 52, 73, 74, dhe nenit 188 par.2 lidhur me 

par.1 te KPRK-se, si dhe në bazë të nenit  365,  450 të KPP-së të pandehurit i shqipton:  

 

DËNIM ME KUSHT  

 

Me te cilin te pandehurit R. K. gjykata i vërteton dënim burgu ne kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) 

muajsh, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afat prej 1 (një) viti, nëse i pandehuri gjatë kësaj kohe 

nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

Pala e dëmtuar L. K. për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt civil.  

 

DETYROHET i pandehuri qe ne emër të shpenzimeve procedurale të paguajë: në emër të paushallit 

gjyqësor shumën prej 40€ (katërdhjetë euro), në emër të shpenzimeve për ekspertizë mjeko-ligjore 
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shumën prej 20€ (njëzet euro), në emër të Taksës për Kompensimin e Viktimave të Krimit shumën 

prej 30€ (tridhjetë euro). 

 

Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi nën 

kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Pjesa hyrëse e aktgjykimit të arsyetuar 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka paraqitur aktakuzë PP.II.nr. 1520/2017 te dt.05.01.2017 

kundër te pandehurit R. K. nga komuna e Vushtrrisë, rr. “M. K.” për shkak të veprës penale “Lëndim i 

lehte trupor” nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 te KPRK-së. 

 

Kjo Gjykatë me Aktgjykimin P.nr.5/2018 të datës 23.09.2020 e ka liruar nga akuza të pandehurin 

për këtë vepër penale duke konsideruar se ka mungesë të provave për ta shpallur atë fajtor dhe duke 

vlerësuar se aktakuza është ngritur mbi bazën e një prove të vetme. Me ankesën e Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë, Gjykata e Apelit me Aktvendimin PA1.nr.1034/20 të datës 09.03.2021 e ka 

anuluar Aktgjykimin e Gjykatës Themelore dhe lëndën e ka kthyer në rigjykim. 

 

Gjykata në rigjykimin e kësaj çështje penale ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin gjyqësor me date 

06.10.2021, ne te cilin i pandehuri është udhëzuar për te drejtat dhe detyrimet e tij ne procedure penale, 

mbrojtësja e të pandehurit dhe i pandehuri kanë deklaruar se nuk ka nevojë që t’i lexohet aktakuza të 

pandehurit, pasi që është e njohur për të, dhe pasi gjykata ka vlerësuar se i pandehuri e ka kuptuar 

aktakuzën, i është dhënë mundësia qe te deklarohet lidhur me pranimin e fajësisë. I pandehuri ka 

deklaruar se nuk e pranon fajësinë. 

 

Meqenëse i pandehuri nuk e ka pranuar fajësinë, gjykata ka kaluar ne fjalën hyrëse. Lidhur me 

fjalën hyrëse, të gjitha palët kanë deklaruar se mbesin në tërësi pranë fjalës hyrëse të dhënë në 

procesverbalin e datës 22.09.2020. 

 

Gjykata ka kaluar ne procedurën e provave, ku janë administruar provat e propozuara nga 

prokuroria dhe te bashkangjitura aktakuzës, si dhe janë dëgjuar dëshmitarët sipas rekomandimeve të 

Gjykatës së Apelit. Gjate procedurës se nxjerrjes se provave, janë marrë në pyetje dëshmitarët V.K. dhe 

Z. K. është lexuar deklarata e të dëmtuarës L. K. e dhënë në polici e datës 05.08.2017 si dhe janë lexuar 

shkresat e tjera të lëndës. 

 

Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

Në shqyrtimin gjyqësor të datës 06.10.2021, Prokurorja e Shtetit Daniela Batkovic ne fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë fjalës përfundimtare të dhënë në procesverbalin e 

datës 22.09.2020 dhe se nuk ka asgjë që të shtojë. 

 

Mbrojtësja e viktimave Hatixhe Latifi në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi 

pranë thënieve te prokurores dhe aktakuzës së ngritur ku gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe dëgjimit të 

dëshmitarëve, leximit te deklaratës së të dëmtuarës dhe administrimit të provave u vërtetua se i 

pandehuri e ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë, andaj si mbrojtëse e viktimave i propozoj 

gjykatës që të njëjtin ta shpallë fajtor dhe ta dënojë sipas ligjit, ndërsa me rastin e shqiptimit të dënimit 

të merren parasysh rrethanat rënduese dhe lehtësuese. 

 

Mbrojtësja e të pandehurit, Av. Kada Bunjaku- Përcuku në fjalën përfundimtare ka deklaruar se 

mbetet në tërësi pranë fjalës përfundimtare te dhënë në procesverbalin e datës 22.09.2020, duke shtuar 

se edhe pas dëgjimit te dëshmitarëve V. dhe Z. K. nuk është vërtetuar qe mu i pandehuri siç pretendohet 

në aktakuzë i ka shkaktuar lëndime trupore sipas aktakuzës me rrip në këmbë pasi që të njëjtit tërë atë 



 

 

çka kanë deklaruar, ose kanë folur çka kane dëgjuar prej te dëmtuarës ose janë deklaruar qe nuk dinë 

asgjë, kurse dëgjimi i dëshmitarëve indirekt nuk është prove në procedurë penale me të cilën një person 

mund të shpallet fajtor, ende pas dëgjimit të këtyre dëshmitarëve nuk e dimë arsyen se pse e dëmtuara 

nëse ka ndodhur ashtu siç ka pretenduar ajo nuk e ka lajmëruar rastin ne polici dhe nuk ka shkuar te 

mjeku menjëherë pasi që asgjë nuk e ka penguar, ka qene te familja e saj apo siç jemi deklaruar edhe ne 

fjalën përfundimtare të kaluar e njëjta për tu arsyetuar para prindërve te saj që shenjat në trup i ka marrë 

nga dikush tjetër në dasmë e ka thirrur ne telefon te akuzuarin dhe i ka thënë “ se unë duhet te them se 

vajza mi ka bere shenjat për tu arsyetuar te familja”. Duke besuar qe prindërit e te dëmtuarës janë një 

familje qe gjithmonë kane jetuar me ndershmëri dhe moral për ta ka qene e papranueshme gjë që se 

pranuan as sot qe vajza e tyre ne dasmën e familjes se nënës se saj ka bere veprime qe nuk përkojnë me 

moralin e shoqërisë sonë, por as moralin baze te një gruaje- nëne, prandaj edhe lajmërimi ne polici pas 

tre dite duke e akuzuar rrejshëm te pandehurin me qellim te mbulimit te sjelljeve te saj tregon qe i 

pandehuri nuk është fajtor për veprën penale për te cilën akuzohet sepse pa marre parasysh sjelljet 

morale dhe shoqërore është parim ne te drejtën penale qe ne mes te veprimit te kryesit te pretenduar dhe 

pasojës se shkaktuar duhet te ekzistoje lidhja kauzale e ne këtë rast kjo lidhje mungon ne një shkëputje 

kohore prej tre ditëve. Andaj i propozoj gjykatës qe për te mbrojturin tim te merr aktgjykim lirues sepse 

nuk ka prova qe vërtetojnë se i njëjti e ka kryer veprën penale për te cilën akuzohet. 

 

I pandehuri R. K. ne fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se pajtohet me fjalën e mbrojtëses së tij 

dhe nuk ka çka të shtojë tjetër. 

Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor- 

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor te dt. 06.10.2021 në bazë të rekomandimeve të Gjykatës së Apelit 

ka nxjerrë Aktvendim që të lexohet deklarata e të dëmtuarës e dt.05.08.2017, dhe përveç provave direkte 

përmes dëgjimit te dëshmitareve dhe te pandehurit ka nxjerre dhe ka ekzaminuar provat te cilat edhe 

gjenden ne shkresat e lendes si: raporti i oficerit i dt. 05.08.2017 me nr. të rastit 2017-BD-839, 

procesverbali i marrjes në pyetje të të pandehurit në polici i dt. 06.08.2017, të dhënat për të kaluarën 

kriminale të të pandehurit R. K. raporti i QKMF-së i datës 05.08.2017 si dhe ekspertiza mjeko-ligjore e 

datës 16.12.2017. 

Gjatë procedurës se nxjerrjes dhe ekzaminimit te provave, është dëgjuar dëshmitari i parë sipas 

rekomandimeve të Gjykatës së Apelit, V. K. i cili të dëmtuarën L. K. e ka vajzë, ne seancën e shqyrtimit 

gjyqësor te mbajtur me datë 06.10.2021, dëshmitari ka deklaruar se vajza e tij L. me të pandehurin R. ka 

qenë e martuar përafërsisht një vit e gjysmë, dhe fillimisht kanë kaluar mirë, por me vonë janë paraqitur 

problemet. Problemet kanë filluar të paraqiten kur i pandehuri e ka dërguar te familja e saj, e nuk i ka 

dhënë leje që të dalë as me prindërit apo me dikë tjetër, por vetëm në shtëpi të qëndrojë, e gjithashtu çdo 

gjysmë ore e ka thirrur i pandehuri të dëmtuarën në telefon dhe e ka pyetur ku je, e këtu ka theksuar 

dëshmitari e kemi vërejtur se diçka nuk është në rregull. Dëshmitari gjithashtu ka deklaruar se nuk e ka 

ditur për lëndimet trupore te e dëmtuara dhe nuk i ka parë ato, sepse e dëmtuara ia ka treguar vetëm 

nënës së saj. Në ditën kritike kur i pandehuri e ka dërguar në shtëpinë e babait të dëmtuarën, ka qenë 

vonë dhe dëshmitari ka deklaruar se nuk e kanë dërguar menjëherë atë natë në polici, por pas asaj dite, 

nuk i është kujtuar saktë dita, por ka theksuar se e ka dërguar personalisht në polici e pastaj policia e 

kanë dërguar te mjeku. 

 

Dëshmitarja e dytë Z. K. ne seancën e shqyrtimit gjyqësor te mbajtur me datë 06.10.2021 ka 

deklaruar se vajza e saj L. nuk ka treguar asnjëherë për problemet që i ka pasur me burrin por që 

dëshmitarja- nëna e saj e ka vërejtur se nuk është diçka në rregull. Lidhur me ditën kritike ka theksuar se 

data nuk i kujtohet, në atë kohë e ka martuar vajzën e vëllaut. Në ditën kritike kane ardhur ta marrin me 

vetura sipas traditës vajzën e vëllaut të saj, dhe  i pandehuri e ka dërguar L. tek dajtë e saj, pak para se të 

vijnë veturat, L. e ka pas te vogël vajzën e saj dhe e ka mbajtur në krah, e vajza e vogël është uritur dhe 

ja ka thithur krahun L. gjatë kësaj kohe i pandehuri ka qëndruar me veturë aty afër derisa kane shkuar 

dasmorët, edhe duke dalur dasmorët i pandehuri ka shkuar ta marrë L. pastaj ka shkuar ne shtëpi L.me 

vajzën e vogël, edhe si ka shkuar i ka thënë motra e te pandehurit ku e morre këtë shenje ne krah, edhe 



 

 

ky ( duke aluduar ne te pandehurin) nuk e di pastaj çka ka bërë, a i ka rënë apo jo, e pas disa ditëve ia 

kam parë shenjat L. edhe e kam pyetur se çka ke neper trup. Dëshmitarja ka theksuar se lëndimet tek L. i 

ka parë në dorë, në krah dhe në këmbë, e pas tre ditëve e kanë dërguar në polici dhe te mjeku. 

Gjithashtu, ka treguar se shenja ka parë edhe më përpara por që L. i ka thënë se jam rrezuar prej 

shkallëve, dhe nuk i ka treguar asnjëherë se çka po ndodhë, atë dite i ka thënë L. “ mami qe më pruni në 

shtëpi për një shenjë që ma ka shkaktuar vajza, e shenjat e tij nuk po i tregon ai hiq ( i pandehuri)” dhe 

pastaj ia ka treguar shenjat neper trup se ku i ka pasur. 

 

I pandehuri R. K. gjate marrjes së tij në pyetje në shqyrtimin gjyqësor të dt. 06.10.2021 ka 

deklaruar se asnjëherë nuk e ka goditur të dëmtuarën- L. me dorë e as me rrip, dhe se raportet martesore 

i kanë pasur të mira, nuk kanë pasur asnjë mosmarrëveshje apo mospajtime. Lidhur me ditën kritike ka 

deklaruar se atë ditë ka shkuar që ta marrë tek dajtë e saj, por ajo nuk ka qenë aty dhe nuk ia ka hapur 

telefonin, i pandehuri ka qëndruar me familjarët e saj dhe e ka pritur për 40 minuta derisa ka ardhur. 

Pastaj e ka marrë dhe janë nisur për në shtëpi, shenjat në qafë ia ka parë kur L. ka zbritur nga vetura. 

Sipas të pandehurit këto shenja kanë qenë kafshime në pjesën e qafës- krahut, dhe në bazë të këtyre 

shenjave e ka kuptuar se nuk janë kafshime të një fëmije siç e dëmtuara ka pretenduar, sepse sipas të 

pandehurit kanë qenë kafshime të mëdha, të një njeriu të rritur, dhe vajza e tyre ka qenë 6 muajshe në atë 

kohë dhe nuk ka pasur fuqi që të shkaktojë shenja të tilla. I pandehuri ka deklaruar se lëndime të tjera 

nëpër trup nuk e di se a ka pasur L. pasi që nuk e ka shiquar më tutje, vetëm ka theksuar se fustanin e ka 

pasur të përlyer, dhe sapo ia ka parë lëndimet- kafshimet në qafë menjëherë ka vendosur që ta dërgojë 

tek babai i saj dhe të ndahet nga ajo. Ka theksuar se e ka pyetur L.se a t’i ka shkaktuar dikush me dhunë 

këto shenja, por përgjigja e saj ka qenë se vajza mi ka shkaktuar. 

 

Gjetjet e Gjykatës lidhur me faktet  

 

Kjo Gjykatë konsideron se përtej çdo dyshimi, pas administrimit të provave në shqyrtimin 

gjyqësor, vërtetohet kjo gjendje faktike: se i akuzuari me date kohe dhe vend si ne dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, pasi që ka dyshuar se e dëmtuara ka një lidhje me dikë tjetër, e ka marë një rrip dhe e ka 

goditur atë në pjesë të ndryshme të trupit me ç’rast i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore, dhe atë në 

regjionin e krahut të dorës së majtë dhe në regjionin e mbi gjurit të këmbës. Për me tepër, i akuzuari 

vetëm ka mohuar fajësinë por nuk ka paraqitur as një prove te vetme me te cilën do te vërtetohej se i 

njëjti nuk e ka kryer veprën penale e cila i vihet ne barrë me aktakuzën e Prokurorisë Themelore ne 

Mitrovicë. I njëjti vetëm ka pretenduar se lëndimet në pjesën e qafës të dëmtuarës ia ka shkaktuar dikush 

tjetër, përkatësisht ia ka shkaktuar personi me të cilin L. sipas pretendimeve të të pandehurit ka qenë në 

lidhje dashurie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Faktet jokontestuese 

 

Jo kontestuese ka qenë se tek viktima janë shkaktuar lëndime të lehta trupore dhe atë në regjionin e 

mbi gjurit të këmbës dhe në regjionin e krahut të dorës së majtë, gjë që vërtetohet nga ekspertiza mjeko-

ligjore e datës 16.12.2017 dhe nga raporti i QKMF-së i datës 05.08.2017. 

 

Jo kontestuese ka qenë gjithashtu se lëndimet e të dëmtuarës në regjionin e qafës nuk i ka 

shkaktuar i pandehuri, ngase edhe vetë e dëmtuara e pohon këtë fakt në deklaratën e saj të dhënë në 

polici. 

Jo kontestues ka qenë edhe fakti se e dëmtuara nuk ka shkuar në polici atë ditë kur ka ndodhur 

ngjarja, por ka shkuar pas tre ditëve, fakt i cili nuk është kontestuar nga palët as nga dëshmitarët. 

 

 

 

Faktet kontestuese 

 



 

 

Deri sa prokuroria ka ofruar provat e cekura me sipër dhe pas nxjerrjes se tyre ka kërkuar qe i 

akuzuari te shpallet fajtor dhe te dënohet sipas ligjit, i akuzuari gjatë gjithë procedurës e ka mohuar 

fajësinë për veprën penale për te cilën ishte akuzuar pa ofruar as një argument te vetëm. Gjatë shqyrtimit 

gjyqësor te dt. 06.10.2021 i akuzuari e ka mohuar se e ka goditur të dëmtuarën, ka theksuar se pasi që i 

ka parë lëndimet e saj në qafë e ka dërguar menjëherë tek babai i saj. I pandehuri nuk ka ofruar asnjë 

fakt me te cilin do te provohej se ai nuk është kryerës i veprës penale.  

 

Si i ka zgjedhur Gjykata faktet kontestuese  

 

Bazuar ne provat e nxjerra gjatë shqyrtimit gjyqësor, sidomos përmes dëgjimit direkt te 

dëshmitarëve V. dhe Z. K. me leximin e deklaratës së të dëmtuarës si dhe provave tjera indirekte qe 

gjenden ne shkresat e lendes, gjykata pa mëdyshje ka vërtetuar se i akuzuari edhe pse e ka kontestuar 

fajësinë dhe ishte deklaruar i pa fajshëm, ne veprimet e tija gjenden te gjitha elementet e veprës penale 

“Lëndim i lehte trupor”.  

 

E dëmtuara në deklaratën e saj te dhënë ne polici e kishte treguar te gjithë rrjedhën e ngjarjes dhe 

ka përshkruar mënyrën e kryerjes se veprës penale nga i pandehuri, ka theksuar se prej që është martuar 

ka pasur dhunë psiqike e fizike prej bashkëshortit, por që ka duruar për shkak të vajzës së përbashkët të 

tyre dhe familjes së saj. Gjithashtu ka theksuar se atë ditë i pandehuri e kishte rrahur me rripin e 

pantallonave me pjesën e metaltë derisa e dëmtuara ka filluar të bërtasë dhe i ka thënë të pandehurit 

“dërgom te babai im dhe ta dëshmoj se gjithë kohën kam qenë me familje”. 

 

Deklarata e të dëmtuarës gjen mbështetje edhe në raportin e QKMF-së të datës 05.08.2017 si dhe 

në ekspertizën mjeko-ligjore të datës 16.12.2017. Pretendimet e mbrojtëses së të pandehurit se e 

dëmtuara L. mund t’i ketë marrë lëndimet në mbi gjurin e këmbës diku tjetër, e ato nuk ia ka shkaktuar i 

pandehuri, sepse rastin në polici nuk e ka lajmëruar menjëherë por pas 3 ditëve, nuk qëndrojnë, sepse 

edhe dëshmitari V. K. jashtë procesverbalit e ka njoftuar gjykatën se nuk kanë shkuar menjëherë në 

polici sepse kanë pritur ndoshta pajtohen i pandehuri dhe e dëmtuara mes vete. 

 

Nga dëshmitë e dëshmitarëve dhe nga provat e tjera qe gjenden ne shkresat e lendes u vërtetua  se i 

pandehuri ka kryer veprën penale për te cilën është akuzuar, e kjo u vërtetua sidomos nga deklaratat e 

dëshmitarëve V. K.dhe Z. K.te proceduara në shqyrtim gjyqësor. Gjykata i fali besimin këtyre 

deklaratave pasi të njëjtat ishin bindëse, reale, dhe në përputhje me gjendjen faktike. 

 

Dëshmitarja Z. K. gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 06.10.2021 mes tjerash kishte dëshmuar se tek 

vajza e saj L. kishte parë lëndime edhe më herët nëpër trup e jo vetëm atë ditë. Gjithashtu edhe 

dëshmitari V. K. kishte deklaruar se i pandehuri çdo gjysmë ore për shkak të xhelozisë e kishte thirrur 

vazhdimisht në telefon L. për ta pyetur se ku je, e nuk e kishte lejuar as të dalë në qytet me prindërit e 

saj apo dikë tjetër. Këto rrethana gjykata i vlerësoi si prova rrethanore me të cilat vërtetohet se i 

pandehuri e ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar, ngase i njëjti ka ushtruar dhunë disa herë 

ndaj të dëmtuarës, tek i pandehuri ka pasur xhelozi të tepruar, e edhe në rastin konkret pa ndonjë provë 

apo fakt se ajo e ka shkelur besnikërinë bashkëshortore, vetëm sipas dyshimeve të tij, ka ushtruar dhunë 

ndaj saj dhe i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore. 

 

Vlerësimi sipas ligjit i provave nga ana e Gjykatës 

 

Për veprën penale “Lëndim i lehte trupor” nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 te KPRK-së është 

parapare dënimi me burgim deri në tre (3) vjet.    

 

Sipas provave te administruara, dëgjimit te dëshmitareve dhe ekzaminimit te provave te tjera- 

ekspertizës mjekoligjore, raportit te QKMF-se, raporteve policore, gjykata pa mëdyshje ka vërtetuar 

gjendjen faktike si ne dispozitiv te aktgjykimit, se i akuzuari pas një mosmarrëveshje paraprake me te 



 

 

dëmtuarën, pas dyshimeve se ajo e ka shkelur besnikërinë bashkëshortore, e ka goditur atë me rrip në 

pjesë të ndryshme të trupit dhe i ka shkaktuar lëndime te lehta trupore. 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë se dënimit, gjykata  i vlerësoj te gjitha rrethanat, por pa u 

kufizuar si në nenin 73 te  KPRK-së të cilat ndikojnë ne llojin dhe lartësinë e dënimit, vlerësoi faktin se 

e dëmtuara tani gjendet në botën e jashtme dhe nuk jeton me të pandehurin, prandaj nuk ka rrezik të 

përsëritjes së kësaj vepre penale, e gjithashtu faktin se ka kaluar një kohë e gjatë që nga kryerja e veprës 

penale. Si rrethana lehtësuese për te akuzuarin gjeti se i njëjti për herë të parë ka rënë ndesh me ligjin 

dhe ka kryer vepër penale dhe faktin se i akuzuari ka pasur sjellje korrekte në gjykatë. 

 

Si rrethana rënduese gjykata ka gjetur shkallen e lartë të pjesëmarrjes së të akuzuarit në kryerjen e 

veprës penale, shkallen e lartë të dashjes, prezencën e dhunës në kryerjen e veprës penale, si dhe faktin 

se vepra penale është kryer brenda marrëdhënies familjare. 

 

Duke vlerësuar te gjitha rrethanat e përshkruara më sipër  gjykata te akuzuarin e gjykoi si ne 

dispozitiv te këtij aktgjykimi, duke gjetur se ky dënim i kushtëzuar bazuar në dispozitat e neneve 50,51 

dhe 52, është dënim adekuat me shkallen e rrezikshmërisë se veprës penale dhe shkallen e përgjegjësisë  

penale te  akuzuarit  dhe se edhe me ketë dënim të kushtëzuar ndaj tij do te arrihet qëllimi i dënimit si në 

nenin  41 të KPRK-së, që të parandalojë kryerësin nga kryerja e veprave tjera penale në të ardhmen, të 

bëjë rehabilitimin në rastin konkret, që i pandehuri në të ardhmen të ketë kujdes të shtuar, që të mos bie 

në kundërshtim me ligjin, dhe t’i parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale. 

 

Sa i përket llojit dhe lartësisë së dënimit, pa marë parasysh vlerësimet e Gjykatës Themelore, 

konform dispozitave të KPPK-së, Gjykata e Apelit mund ta ndryshojë Aktgjykimin e Gjykatës 

Themelore. 

 

Arsyet lidhur me vendimin për shpenzimet e procedurës 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës gjykata ka marr ne baze te nenit  450 par.2 nen par. 2.1 dhe 

2.6 te KPPRK-së.  

 

Vendimin lidhur me udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil gjykata e ka marrë në bazë të 

nenit 463 par.2 të KPPRK-së. 

 

Në bazë të dhënave të shënuara më lartë e duke u bazuar ne dispozitat e nenit 4, 7, 17, 41 , 49, 50, 

51, 52, 73, 74, dhe nenit 188 par.2 lidhur me par.1 te KPRK-së, si dhe në bazë të nenit  365, 450, 463 të 

KPPRK-së u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti përgjithshëm –Divizioni penal 

P.nr.119/21; dt. 18.10.2021 

 

Procesmbajtësja-praktikante                                                             Gjyqtari i vetëm gjykues  

Alma Osmani Sejdiu                                                                                  Ferki Xhaferi                                                                                                                              

 

 

 

 

KËSHILLE JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa ne afat prej 15 ditësh nga momenti i marrjes, Gjykatës se 

Apelit ne Prishtine, përmes kësaj gjykate.  


