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Numri i dokumentit:     03617553 

 

P.nr.269/21 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI - Departamenti i 

Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Agron Maxhuni, me bashkëpunëtoren 

profesionale Diellza Zeqiri Latifi, në çështjen penale kundër të pandehurve M. S. për shkak të 

veprës penale Lëndimi i rëndë trupor nga neni 186 par 3 e lidhur me par 1 pika 1.3 për të cilin 

është veçuar procedura, D. S. A. S. F. S. dhe A.S. të gjithë nga fshati B. Komuna e V. për shkak 

të veprës penale Pjesëmarrje në rrahje  nga neni 187 par.1 në lidhje me nenin 31 të KPRK-së, 

sipas aktakuzës Prokurorisë Themelore në Mitrovicë PP.II.nr.793/21, të datës 11.06.2021, të ri 

kualifikuar në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 01.11.2022, në praninë e Prokurorit të 

shtetit Sllobodan Bakiq, të pandehurve D. S. A. S. F. S. dhe A.S. mbrojtësja e të pandehurit të 

katërt av.Fatmire Braha, i dëmtuari P. S. dhe përfaqësuesi me autorizim i palës së dëmtuar Av. 

Amir Bunjaku, pas shpalljes së aktgjykimit me datë 01.11.2022, me datë 07.11.2022 përpiloi, 

këtë: 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

TË PANDEHURIT: 

1. D.S. nga i ati A. e ëma S. e vajzërisë T. i lindur më dt.... në fshatin B. komuna e V. ku edhe 

tani jeton në rrugën “I.S.”, me numër personal .... punon në Mobil Shop “M. G.”, i pa martuar, 

ka te kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, më parë i pa gjykuar. 

2. A. S. nga i ati A. e ëma S. e vajzërisë T. i lindur më dt ...., në fshatin B. komuna e V. ku edhe 

tani jeton në rrugën “I.S.”, me numër personal ... punon në Mobil Shop “M. G.”, i martuar, prind 

i një fëmije, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, më parë i pa gjykuar.  

3. F. S. nga i ati H. e ëma E. e vajzërisë A. i lindur më dt.... në fshatin B. komuna e V. ku edhe 

tani jeton në rrugën “I. S.” me numër personal ... punon si shofer i autobusëve në “N. T.”, i 

martuar, prind i një fëmije,  ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i pa gjykuar. 
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4.A. S. nga i ati A. e ëma Xh. e vajzërisë L. i lindur më dt...., në fshatin B. komuna e V. ku edhe 

tani jeton në rrugën “I. S.” me numër personal ..., punon si shef i autoparkut në Spitalin “Sh. Z.” 

në V. i martuar, prind i tre fëmijëve,  ka te kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i pa gjykuar. 

JANË  FAJTORË 

SEPSE:  

I. Më datë 13.05.2021, rreth orës 15:45 në fshatin B.komuna e V. të pandehurit kanë marrë pjesë 

në rrahje, ku i pandehuri M. S. i ka shkaktuar lëndim të rëndë trupor të dëmtuarit G. S. e të 

pandehurit tjerë D. A. F. dhe A. S. i kanë shkaktuar lëndim të rëndë trupor të dëmtuarit P.S. e 

cila manifestohet në ndrydhje të indeve të buta të dorës së djathtë dhe të gjurit të këmbës së 

majtë, me veprim mekanik me një mjet të fortë, si dhe thyerjen e kockës së katërt metakar palë 

(shuplakës së dorës së djathtë) të cilat kualifikohen si lëndime të rënda trupore,  

- Me këtë në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale Pjesëmarrje në rrahje nga neni 187 

par.1 në lidhje me nenin 31 të KPRK-së. 

Andaj, gjykata duke u bazuar në dispozitat e nenit 4, 7, 17, 21, 31,38, 43, 69, 70 dhe nenit 187 

par. 1 të KPRK-së si dhe nenit 365, 450 dhe 461 të KPPK-së. 

GJ Y K O N 

1.TË PANDEHURIT TË PARË D. S. i shqipton DËNIM ME GJOBË në shumën prej njëmijë e 

pesëqind (1,500) euro, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. Në rast se i pandehuri refuzon të paguaj këtë dënim me gjobë, atëherë ky dënim me 

gjobë do të shndërrohet në dënim me burg, duke i caktuar për çdo njëzet euro (20 €) të dënimit 

me gjobë, nga  një (1) ditë burgim. 

2.TË PANDEHURIT TË DYTË A. S. i shqipton DËNIM ME GJOBË në shumën prej njëmijë e 

pesëqind (1500) euro, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. Në rast se i pandehuri refuzon të paguaj këtë dënim me gjobë, atëherë ky dënim me 

gjobë do të shndërrohet në dënim me burg, duke i caktuar për çdo njëzet euro (20 €) të dënimit 

me gjobë, nga  një (1) ditë burgim. 

3. TE PANDEHURIT TË TRETË F. S. i shqipton DËNIM ME GJOBË në shumën prej njëmijë 

e pesëqind (1500) euro, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. Në rast se i pandehuri refuzon të paguaj këtë dënim me gjobë, atëherë ky dënim me 

gjobë do të shndërrohet në dënim me burg, duke i caktuar për çdo njëzet euro (20 €) të dënimit 

me gjobë, nga  një (1) ditë burgim. 

4. TE PANDEHURIT TË KATËRT A.S.i shqipton DËNIM ME GJOBË në shumën prej njëmijë 

e pesëqind (1500) euro, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. Në rast se i pandehuri refuzon të paguaj këtë dënim me gjobë, atëherë ky dënim me 

gjobë do të shndërrohet në dënim me burg, duke i caktuar për çdo njëzet euro (20 €) të dënimit 

me gjobë, nga  një (1) ditë burgim. 
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Pala e dëmtuar P. S. udhëzohet në kontest të rregullte për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

në këtë çështje penale. 

DETYROHEN të pandehurit secili veç e veç që në emër të kompensimit të viktimave të krimit 

të paguajnë shumën prej tridhjetë euro (30 €).  

DETYROHEN të pandehurit secili veç e veç që në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë 

shumën prej pesëdhjetë euro (50 €). 

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 – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzë 

PP.II.nr.793/21 (2021:0031790), të datës 11.06.2021, kundër të pandehurit M. S. nga fshati B., 

Komuna e V. për shkak të veprës penale Lëndimi i rëndë trupor nga neni 186, par.3 lidhur me 

par.1, pika 1.3 të KPRK-së, dhe të pandehurve D. S. A. S. F. S. dhe A. S. të gjithë nga fshati B. 

Komuna e V. për shkak të veprës penale Lëndimi i lehtë trupor nga neni 185, par.1, pika 1.1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së. Gjykata me Aktvendimin e dt.17.06.2021 ka veçuar procedurën 

ndaj të pandehurve D. S. A. S. F. S. dhe A. S. të gjithë nga fshati B Komuna e V. 

Ndërsa që prokurori i shtetit në shqyrtimin gjyqësor të dt.01.11.2022 lidhur me katër të 

pandehurit ka bërë rikualifikimin e veprës penale nga Lëndimi i lehtë trupor nga neni 185, par.1, 

pika 1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, në Pjesëmarrje në rrahje nga neni 187 par.1 në lidhje 

me nenin 31 të KPRK-së. 

Deklarimi i të pandehurve lidhur me pranimin e fajësisë 

Në seancën gjyqësore të mbajtur më dt. 01.11.2022, ku pas leximit të aktakuzës nga ana e 

prokurorit të shtetit, në kuptim të nenit 325 par.1 të KPPK-së, gjyqtari i vetëm gjykues pasi 

bindet se të pandehurit e kanë kuptuar aktakuzën, të njëjtëve u ofron mundësinë e deklarimit 

rreth fajësisë, ashtu që; 

I pandehuri i parë D.S. ka deklaruar se e pranon fajësinë, është penduar thellë për kryerjen e 

veprës penale, i ka kërkuar falje palës së dëmtuar, duke premtuar gjykatës se në të ardhmen nuk 

do të kryejë vepra të kësaj natyre apo natyrës tjetër.  

I pandehuri i dytë A. S. ka deklaruar se e pranon fajësinë, është penduar thellë për kryerjen e 

veprës penale, i ka kërkuar falje palës së dëmtuar dhe i ka premtuar gjykatës që në të ardhmen 

nuk do të kryejë vepra penale të kësaj natyre apo natyrës tjetër.  

I pandehuri i tretë F. S.  ka deklaruar se e pranon fajësinë, është penduar thellë për kryerjen e 

veprës penale, i ka kërkuar falje palës së dëmtuar dhe i ka premtuar gjykatës që në të ardhmen 

nuk do të kryejë vepra penale të kësaj natyre apo natyrës tjetër.  
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I pandehuri i katërt A. S. po ashtu ka deklaruar se e pranon fajësinë, është penduar thellë për 

kryerjen e veprës penale, i ka kërkuar falje palës së dëmtuar dhe i ka premtuar gjykatës që në të 

ardhmen nuk do të kryejë vepra penale të kësaj natyre apo natyrës tjetër.  

Deklarimet e palëve lidhur me pranimin e fajësisë 

Prokurori  i  shtetit lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurve ka deklaruar se pajtohet 

me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurve, pasi që ka vlerësuar se një pranim i tillë është 

në përputhje me nenin 248, 325 dhe 326 të KPPK-së, dhe me provat e tjera që mbështesin këtë 

aktakuzë, dhe meqenëse të njëjtit janë të vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë, gjykatës 

i propozon që ta aprovoi pranimin e fajësisë dhe me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ta 

vlerësoi pranimin e fajësisë si rrethanë lehtësuese për secilin të pandehur. 

Përfaqësuesi i të dëmtuarit Av.Amir Bunjaku rreth pranimit të fajësisë nga të pandehurit, ka 

deklaruar se e pranojnë pranimin e fajësisë nga të pandehurit dhe i propozojnë gjykatës që ta 

pranojë pranimin e fajësisë nga të pandehurit, pasi që ky pranim është në përputhje me gjendjen 

faktike dhe kualifikim ligjor. Njëherit e ka njoftuar gjykatën se kanë iniciuar procedurë civile sa 

i përket kompensimi të dëmit lidhur me këtë çështje. 

I dëmtuari P.S. rreth pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurve ka deklaruar se e pranon 

pranimin e fajësisë nga të pandehurit dhe njëherit e mbështet në tërësi fjalën e përfaqësuesit të 

tij. 

Avokatja mbrojtëse e të pandehurit të katërt lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të mbrojturit 

të saj ka deklaruar se i propozon gjykatës që të pranojë pranimin e fajësisë nga i mbrojturi i saj, 

pasi që i njëjti e ka pranuar fajësinë pas konsultimit me të si avokate mbrojtëse, si dhe pas 

rikualifikimit të veprës penale nga prokurori i shtetit, ashtu që i pandehuri e ka pranuar fajësinë 

për veprën penale e cila i vihet në barrë, me vullnet të lirë dhe pa kurrfarë imponimi. 

Vlerësimi i Gjykatës lidhur me plotësimin e kushteve për pranimin e fajësisë 

Në shqyrtimin gjyqësor dhe publik, gjyqtari i vetëm gjykues pas dëgjimit të palëve, ka marrë 

aktvendim me të cilin e ka pranuar pranimin e fajësisë nga të pandehurit, ngase ka konstatuar se 

janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë. Në këtë aspekt gjyqtari i vetëm gjykues 

ka konstatuar se të pandehurit i kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi 

i fajësisë është bërë vullnetarisht nga të pandehurit, se pranimi i fajësisë mbështetet në provat 

materiale të cilat mbështesin aktakuzën, si: Raport fillestar i incidentit me numër të rastit 2021-

BD-391 të datës 31.05.2021, Procesverbal i marrjes në pyetje të dëshmitarit I. H. i dt.13.05.2021, 

Procesverbal i marrjes në pyetje për të dëmtuarin P. S. i datës 13.05.2021, Procesverbal i marrjes 

në pyetje për të dyshuarin D. S.i dt.13.05.2021, Procesverbal i marrjes në pyetje për të dyshuarin 

A. S. i dt.13.05.2021, Procesverbal i marrjes në pyetje për të dyshuarin F. S. i dt.13.05.2021, 

Procesverbal i marrjes në pyetje për të dyshuarin A. S. i dt.13.05.2021, Raporti i oficerit i 

dt.13.05.2021, Raport mjekësor për të dëmtuarin P. S. i lëshuar nga Spitali Sh. Z. me nr. rendor 

..., i dt.13.05.2021, Foto albumi në shtojcë prej 8 fotografive, Procesverbal i arritjes së 

marrëveshjes mes dy familjeve i dt.16.05.2021, Ekspertiza mjeko-ligjore e datës 30.05.2021 e 
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përpiluar nga eksperti mjeko ligjor B. C., si dhe aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë 

ligjore ose gabime faktike. 

Gjendja faktike e vërtetuar 

Bazuar në të lartcekurat, gjyqtari i vetëm gjykues ka vërtetuar këtë gjendje faktike, se të 

pandehurit me dashje në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale Pjesëmarrje në rrahje  nga neni 

187 par.1 në lidhje me nenin 31 të KPRK-së, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Në nenin 323 par.1 të KPRK-së është parashikuar se formën themelore të veprës penale 

Pjesëmarrje në rrahje e kryen “Kushdo që merr pjesë në rrahje, e cila rezulton me vdekje ose 

lëndim të rëndë trupor të personit, për pjesëmarrje në rrahje dënohet me gjobë ose me burgim 

deri në tri (3) vjet”, pra për kryerjen e kësaj vepre penale parashihet shqiptim i dënimit me burg 

ose me gjobë, përkatësisht dënim alternativ.  

Andaj, bazuar në të lartcekurat, gjykata ka vendosur që të pandehurit t’i shpall fajtor për kryerjen 

e veprës penale, ngase veprimet e të njëjtëve përmbajnë të gjitha tiparet e kësaj vepre penale dhe 

se për të njëjtat janë edhe penalisht përgjegjës. 

Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, me rastin e shqiptimit të dënimit ndaj të pandehurve, 

bazuar në nenin 69 dhe 70 të KPRK-së, duke vlerësuar rrethanat  lehtësuese dhe rënduese, kjo 

gjykatë si rrethana rënduese sa i përket të pandehurit të parë gjykata ka gjetur shkallën e 

përgjegjësisë penale, intensitetin e rrezikimit të vlerës së mbrojtur, në rastin konkret dëmin e 

shkaktuar ndaj palës së dëmtuar, ndërsa si rrethanë lehtësuese gjykata ka vlerësuar pranimin e 

fajësisë nga ana e të pandehurit, e si rrethana lehtësuese gjykata ka vlerësuar premtimin e të 

pandehurit se në të ardhmen nuk do të përsërisë vepra penale, pendimin e tij për kryerjen e këtyre 

veprave, faktin se i njëjti nuk ka qenë më parë i gjykuar për vepra penale. Sa i përket të pandehurit 

të dytë si rrethanë rënduese gjykata ka gjetur shkallën e përgjegjësisë penale, intensitetin e 

rrezikimit të vlerës së mbrojtur, në rastin konkret dëmin e shkaktuar ndaj palës së dëmtuar, ndërsa 

si rrethanë lehtësuese gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, ndërsa si 

rrethana lehtësuese premtimin e të pandehurit se në të ardhmen nuk do të përsëris vepra penale 

dhe pendimin e tij për kryerjen e këtyre veprave. Sa i përket të pandehurit të tretë gjykata si 

rrethana rënduese ka gjetur shkallën e përgjegjësisë penale, intensitetin e rrezikimit të vlerës së 

mbrojtur, ndërsa si rrethana lehtësuese gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurit, pendimin e thellë për kryerjen e kësaj vepre penale, premtimin që i ka bërë gjykatës 

se në të ardhmen nuk do të kryejë vepra penale të kësaj natyre apo të natyrës tjetër si dhe faktin 

se i njëjti më parë nuk ka rënë ndesh me ligjin. Si rrethanë rënduese sa i përket të pandehurit të 

katërt gjykata ka gjetur shkallën e përgjegjësisë penale, intensitetin e rrezikimit të vlerës së 

mbrojtur, në rastin konkret dëmin e shkaktuar ndaj palës së dëmtuar, ndërsa si rrethanë lehtësuese 

gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, e si rrethana lehtësuese gjykata 

ka vlerësuar premtimin e të pandehurit se në të ardhmen nuk do të përsërisë vepra penale, 

pendimin e tij për kryerjen e këtyre veprave, faktin se i njëjti nuk ka qenë më parë i gjykuar për 

vepra penale, si dhe se i njëjtë është mbajtës i familjes.  
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Sipas bindjes së gjykatës, dënimi me gjobë i cili i’u është shqiptuar nga ana e gjykatës katër të 

pandehurve veç e veç, në lartësi prej nga njëmijë e pesëqind euro (1,500€) për secilin veç e veç 

është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të 

pandehurve.  

Gjykata, duke vlerësuar të gjitha këto rrethana ka gjetur se me këtë dënim të shqiptuar ndaj         të 

pandehurve do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 38 i KPRK-së, i cili konsiston në 

parandalimin e të pandehurve nga kryerja e veprave tjera penale në të ardhmen dhe të bëj 

rehabilitimin e tyre, të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shpreh 

gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit. 

 

Arsyet lidhur me kërkesën pasurore – juridike, shpenzimet e procedurës dhe kompensimin e 

viktimave të krimit. 

Vendimin lidhur me udhëzimin e palës së dëmtuar sa i përket kompensimin të dëmit, gjykata e 

ka marrë në bazë të nenit 463 të KPPK-së, në të cilin parashihet se: “Në aktgjykim me të cilin i 

akuzuari shpallet fajtor, gjykata mund të vendosë për kërkesën pasurore juridike të të dëmtuarit  

në tërësi ose pjesërisht dhe për pjesën e mbetur e udhëzon në kontest civil. Kur të dhënat e 

mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin bazë të sigurt për gjykim të plotë e as të 

pjesërishëm, gjykata e udhëzon të dëmtuarin që kërkesën pasurore juridike mund ta realizojë 

në kontest civil.” Në rastin konkret përfaqësuesi i palës së dëmtuar e ka njoftuar gjykatën se 

lidhur me këtë çështje kanë inicuarë procedurë në kontestin civil për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike dhe gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimin për taksën e kompensimit të viktimave të krimit gjykata e ka marrë në bazë të nenit 6 

paragrafi 1 pika 1.5 dhe nenin 39 par 3 pika 3.1 të Ligjit Nr. 05/L-36 për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par.2 nën 

par.2.6 të KPPK-së. 

Andaj, gjykata duke u bazuar në arsyet e lartcekura ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

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

në Kosovë, në afat prej pesëmbëdhjete (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të aktgjykimit. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


