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Numri i lëndës: 2020:071300 

Datë: 19.02.2021 

Numri i dokumentit:     01522563 

P.nr.372/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTTRRI - Departamenti 

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

procesmbajtësen Bahrije Smakolli, në çështjen penale kundër të pandehurit D.S. nga fshati P.-

Vushtrri,  për shkak të veprës penale Sulmi nga neni 184 par.2 në lidhje me par.1 të KPRK-së, 

duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë - Departamentit të 

Përgjithshëm PP.II.nr.3054/19 e datës 11.06.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor jo publik 

të datës 08.02.2021, në praninë e Prokurorit të shtetit Bogdan Shpadijer, të pandehurit D. S. dhe 

avokatës mbrojtëse të të pandehurit av. Fatmire Braha, të dëmtuarit I. S. pas shpalljes së 

aktgjykimit me datë 08.02.2021, me datë 19.02.2021 përpiloi, këtë: 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

I PANDEHURI: D. S. nga i ati B. e ëma H. e vajzërisë S.i lindur më dt. ... në fshatin P.- Komuna 

e Vushtrrisë ku edhe jeton, me numër personal ..., i martuar, prind i 6 fëmijëve, ka të kryer 

shkollën fillore, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE Me dt.24.06.2019 rreth orës 20:00, në fshatin P.-Vushtrri, me dashje ka përdorur forcë 

ndaj personit tjetër duke përdorur mjetin e rrezikshëm, e të përshtatshëm të shkaktojë lëndim të 

rëndë trupor apo dëmtojë shëndetin, në atë mënyrë që pas mosmarrëveshjes paraprake me të 

dëmtuarin I. S. i cili e gjuajti me gurë qenin - pronë e të pandehurit D. i cili ishte në oborrin e të 

dëmtuarit, i pandehuri D. iu afrua I. dhe u përpoq ta godiste me kosë, por i dëmtuari arriti të 

shmangte goditjen dhe të largohet nga vendi i ngjarjes. 

 

- Me këtë ka kryer veprën penale Sulmi nga neni 184 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-

së, 

 

Andaj, gjykata duke u bazuar në dispozitat e nenit 4, 7, 8, 17, 38, 46, 48, 49, 69, 70 dhe nenit 

184 të KPRK-së si dhe nenit 365, 450 dhe 463 të KPPK-së, e 

 

GJ Y K O N 

 

TE PANDEHURIT: D. S. i shqipton DËNIM ME BURG në kohëzgjatje prej 1 viti, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet në qoftë se i pandehuri gjatë kohës së verifikimit në kohëzgjatje prej dy 

(2) vite nuk kryen vepër tjetër penale. 
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Pala e dëmtuar I. S. për kompensimin e dëmit jo material lidhur me këtë çështje penale udhëzohet 

në kontest të rregullt civil. 

 

DETYROHET i pandehuri që në emër të kompensimit të viktimave të krimit të paguaj shumën 

prej tridhjetë euro (30 €).  

 

DETYROHET i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj 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.3054/19 e datës 11.06.2020, D. S. nga fshati P.-Vushtrri, për shkak të veprës penale 

Sulmi nga neni 184 par.2 në lidhje me par.1 të KPRK-së, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor i 

pandehuri lidhur me fajësinë ka deklaruar se, nuk e pranon fajësinë. 

 

Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

Prokurori i shtetit gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor të datës 19.01.2021 në fjalën hyrëse ka 

deklaruar se gjatë shqyrtimit gjyqësor do të provojë gjendjen faktike gjegjësisht me çka do të 

pengojë mosmarrëveshjen në mes të pandehurit dhe të dëmtuarit që të mos eskalojë problemi në 

familje, mu për këtë kemi propozuar që në cilësinë e dëshmitarit të dëgjohet i dëmtuari Isak 

Sejdiu sepse pa dëgjimin e dy anëve nuk mund të vijmë deri tek e vërteta dhe pengimi i 

veprimeve negative në të ardhmen. Ndërsa në fjalën përfundimtare të shqyrtimit gjyqësor të datës 

08.02.2021 ka deklaruar se Prokuroria gjate shqyrtimit te sotëm gjyqësor, përkundër shume 

kontradiktave ne mes te këtyre deklaratave, ka mundur qe te provoje se, fajësia e te pandehurit 

për veprën penale për te cilën akuzohet nga neni 184 par.2 i KPRK-se. I dëmtuari dhe djali i tij 

kane dhënë deklarate ne gjykate si dhe dëshmitari L. Sh. i cili, ka qene ne veture bashke me ta, 

derisa L. ka deklaruar se nuk e ka pare ne tërësi se si ka ndodhur ngjarja, i njëjti ka deklaruar se 

nuk e ka pare mjetin qe e ka pasur ne duar i pandehuri, ndërsa, dëshmitari G. S. e ka pare kosën, 

te cilën, i pandehuri e ka pasur me vete, te cilën gjë e ka vërtetuar edhe vete i pandehuri, do te 

thotë prokuroria ka vërtetuar se, kosa ka qenë prezentë, gjithashtu i dëmtuari qe nuk është 

kontestuese te kontestoje këtë gjë, i dëmtuari ka dalur nga vetura dhe e ka gjuajtur një guri ne 

drejtim te qenit, pastaj i pandehuri e ka pranuar dhe e ka vërtetuar se qeni ka qene i tij dhe ka 

qene i lire përkatësisht nuk ka pasur zingjirë, i pandehuri potencon se qeni ka qene i vogël dhe 

si i tille nuk ka paraqitur rrezik për frike, mirëpo, konsiderojmë se, këtu behet fjale për ndjenja 

subjektive, persona te cilët e shohin qenin te lire ne rruge dhe mendon se i kanoset rreziku nga 

qeni, andaj, edhe reagon. Gjithashtu, i pandehuri nuk e ka mohuar atë se siç ka thënë, citoj një 

fjale te rende e ka përdorur ndaj te dëmtuarit, gjithashtu sa i përket dëshmive te dëshmitareve si 

dhe dëshmisë se te dëmtuarit, i  pandehuri i është ofruar te dëmtuarit dhe kjo vërtetohet nga 

deklaratat e tyre dhe kjo do te thotë se kemi ardhje te te pandehurit ne afërsi te te dëmtuarit, kemi 

pasur mjet te rrezikshëm ne krah, fjale te renda, kontakt fizik dhe duhet marre parasysh edhe 

problemet e mëhershme dhe problemet te cilat janë ne vazhdimësi ne mes tyre, te cilët 

vazhdimisht janë neper gjykata dhe është vendim i rende qe te ndalen përsëritjet e tilla dhe se 

këto gjera te barten tek familjet me pasoja shume me te renda për familjet e tyre, andaj, kërkoj 
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nga gjykata qe te gjitha këto ti merr parasysh me rastin e shqiptimit te dënimit ne pajtim me 

KPRK-ne. 

 

I dëmtuari I. S. gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor të datës 19.01.2021 në fjalën hyrëse ka 

deklaruar se e mbështet fjalën e prokurorit të shtetit dhe kërkon kompensim të dëmit material 

dhe jo material. Ndërsa në fjalën përfundimtare të shqyrtimit gjyqësor të datës 08.02.2021 ka 

deklaruar se e mbështet ne tërësi fjalën e prokurorit te shtetit dhe lidhur me këtë rast nuk kërkoj 

kompensim te demit material, ndërsa, sa i përket demit jo material lidhur me këtë çështje penale 

do ti adresohem divizionit civil. 

 

Mbrojtësja e të pandehurit av. Fatmire Braha gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor të datës 

19.01.2021 në fjalën hyrëse ka deklaruar se gjatë shqyrtimit gjyqësor pas administrimit të 

provave do të vërtetohet pafajësia e të mbrojturit tim, pasi që edhe nga provat që janë të 

propozuara nga ana e prokurorisë, me asnjërën prej tyre nuk vërtetohet fakti krucial i kësaj vepre, 

përdorimi i forcës apo armës apo mjetit të rrezikshëm që mund të shkaktojë lëndim të rëndë 

trupor, mirëpo ky fakt siç deklarova edhe më lartë do të vërtetohet pas administrimit të provave 

si dhe rezervojmë të drejtën se varësisht nga rrjedha e procedurës të propozojmë në fazën e 

caktuar dëgjimin e ndonjë dëshmitari eventual. Njëherit e kundërshtojë dëgjimin e të dëmtuarit 

në cilësi të dëshmitarit, sepse në aktakuzë është i propozuar si i dëmtuar, ndërsa tani në fjalën 

hyrëse të prokurorit propozohet si dëshmitarë e që konsiderojmë se një propozim i tillë në këtë 

fazë është i hershëm dhe në kundërshtim me ligjin. Ndërsa në fjalën përfundimtare të shqyrtimit 

gjyqësor të datës 08.02.2021 ka deklaruar se nga provat e administruara gjate shqyrtimit 

gjyqësor, nuk u provua se i mbrojturi im, ka kryer veprën penale te përshkruar si ne dispozitivin 

e aktakuzës për te cilën ngarkohet i mbrojturi im. Pasi qe, nga dëshmia e dëshmitarit qe vete ka 

propozuar i dëmtuari dhe ka qene dëshmitar okular L. Sh. vërtetohet fakti se i mbrojturi im  nuk 

është përpiqur ta godasë tani te dëmtuarin me kose, pasi qe kishte me qene shume normal qe po 

te kishte ndodhur ky veprim nga ana e te mbrojtur tim do te ishte pare nga dëshmitari por i njëjtit 

ka deklaruar se nuk ka pare ndonjë mjet qe ka pasur tani i mbrojturi  im. Ky dëshmitar ka 

deklaruar se, i dëmtuari I. Sh. e ka gjuajtur me guri qenin-minukun (bubi) gjë qe vërteton faktin 

se, tani i pandehuri është provokuar nga tani i dëmtuari me sjelljet e tija  - veprimet e tija, pasi 

qe, është vete i mbrojturi im ka deklaruar se, ka qene i rrezikuar nga ai guri qe ka gjuajtur i 

dëmtuari sepse po te mos ishte larguar do ta kishte goditur ne fytyre vete te pandehurin por i 

njëjti është larguar, se e ka gjuajtur me guri  qenin minuk tani i dëmtuari është vërtetuar nga 

dëshmia e dëshmitarit L. Sh. ndërsa, është mohuar nga i dëmtuari dhe kuptohet edhe nga djali i 

tij qe është dëgjuar ne cilësinë e dëshmitarit, pasi qe konsiderojmë se një dëshmi e tille nga djali 

i te dëmtuarit, i mitur i rritur nuk mund te jete kredibile pasi qe nuk e ka mbërri ende moshën 

madhore dhe është e logjikshme qe do te flasë me sugjerimet e dhëna nga prindi i tij, tani i 

dëmtuari. Pra, nga provat qe u administruan me asnjë prove te vetme kredibile dhe te ligjshme 

ne mendojmë se, nuk u vërtetua se, tani i mbrojturi im është përpiqur qe ta godasë me kose te 

dëmtuarin, Andaj, i propozojmë gjykatës qe ne mungese te te provuarit, i mbrojturi im te shpallet 

i pafajshëm dhe te merret aktgjykim lirues, po ashtu nuk është kontestuese qe i mbrojturi im ka 

qene ditën kritike duke punuar ne ara, respektivisht duke kositur bari ne arën e tij dhe është 

shume e qarte se bari nuk kositet pa kose dhe pe rate e ka pasur atë dite kosën me vete, por nuk 

është vërtetuar me asnjë – prove qe është perpiqur qe ta godasë me kosë te dëmtuarin. 

 

I pandehuri në fjalën hyrëse të shqyrtimit gjyqësor, si dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar 

se e mbështet ne tërësi fjalën e avokates mbrojtëse dhe qëllimi i tij nuk ka qenë as ta sulmojë të 

pandehurit dhe as që e ka pasur at mendim. 

 

Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor  
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Gjykata me rastin e mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në pajtim me nenin 7 të KPPK-së, saktësisht 

dhe në mënyrë të plotë vërtetoi faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit në pajtim 

me ligjin, më vëmendje të plotë dhe me përkushtim profesional, dhe me përkujdesje vërtetoi 

faktet kundër të akuzuarit si dhe faktet në favor të tij duke i mundësuar të akuzuarit, shfrytëzimin 

e të gjitha fakteve dhe provave që janë në favor të tij, në vazhdim janë të shtjelluara provat e 

administruara, përfshirë: 

 

Provat personale 

 

- Deklaratës së të dëmtuarit në cilësinë e dëshmitarit I.S. i cili në seancën e shqyrtimit gjyqësor 

të datës 19.01.2021, ka deklaruar se rreth orës 18:00 e ka marrë djalin që ta dërgojë në vrapim 

në fshatin O. ku prezent kishte qenë edhe L. Sh. shoku i djalit të tij, dhe kur ka arritur te shtëpia, 

qeni i të pandehurit kishte qenë në rrugë dhe ai e kishte ndalur veturën dhe e kishte parkuar në 

shtëpi dhe më pas qenit i’u kishte hasur gjoja se do ta godasë, pastaj i pandehuri e kishte sulmuar 

me kosë dhe ai ishte ulur dhe i’a kishte marrë kosën nga duart, dhe kishte filluar me fyer dhe me 

shajtë me nënë, djali i tij kishte filluar të qajë, ndërsa shoku i djalit të tij i kishte thënë që merre 

djalin dhe ec në shtëpi. I njëjti ka deklaruar se vazhdojnë të kenë probleme me të pandehurin  

 

- Dëgjimin e dëshmitarit L. Sh. i cili në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 08.02.2021  ka 

deklaruar se me dt. 24.06.2019 rreth orës 20:00 ka qenë në veturën e Isak Sejdiut së bashku me 

djalin e tij G. S. Ai ka deklaruar se kanë qenë duke hyrë në rrugën e cila qon te shtëpia e Isakut 

dhe ka qenë një qen i vogël – minuk dhe më pas I. e ka ndaluar veturën dhe e ka gjuajtur qenin 

– minukun me qëllim që qeni të largohet dhe nuk ka pasur pamje të mjaftueshme, sepse unë kam 

qenë i ulur mbrapa dhe vetura ka qenë me dy dyer. Pastaj, i kam dëgjuar duke u sharë në mes 

vete dhe në ato momente unë jam frikësuar. Qëllimi kryesor i imi ka qenë që të largohem nga ai 

vend. Unë i kam parë fillimisht duke u shtyrë në mes vete me fjalë dhe pastaj janë kapur fizikisht 

dhe më pas unë kam shkuar në shtëpi. Në kohën kur i dëmtuari e ka ndalur veturën, i pandehuri 

ka qenë larg rreth 10-15 metra dhe më pas D. është ofruar tek vetura e I. Po ashtu, ka deklaruar 

se nuk e ka parë se çka ka pasur në dorë D. 

 

- Dëgjimin e dëshmitarit G. S. djali i të dëmtuarit, i cili në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 

08.02.2021, ka deklaruar se kam qenë me babain dhe me L. Sh. pastaj babai e ka ndalur veturën 

dhe kemi qenë duke zbritur dhe ka qenë qeni i D.S. duke ardhur në drejtim tonin dhe babai ka 

dashur që ta frikësojë qenin duke iu hasur me duar, pastaj i pandehuri D. S. ka qenë me kosë dhe 

ka vrapuar që ta sulmojë babain tim, unë kam menduar që është duke bërë shaka sepse i kemi 

pasur raportet e mira, pastaj para se ta sulmojë unë i kam thënë babait tim se ruaju se është duke 

dashur që të të sulmojë, pasi që e ka sulmuar babai im I. e ka ulur kokën që mos ta godasë dhe 

më pas ia ka kapur kosën dhe ia ka larguar dhe më pas janë shtyrë mes vete, pastaj unë e kam 

përcjellë L. Sh. për në shtëpi dhe i pandehuri D.S. më ka thënë që pasha zotin mos të ishe ti aty 

kam pasur me ia heqë kokën krejt dhe unë i kam thënë se pse po e bënë këtë, i njëjti i është 

përgjigjur se kam menduar që babai im e ka sulmuar. I pandehuri D.S. gjithë kohën qenin e ka 

lënë të lirë, dhe i njëjti edhe na ka frikësuar përfshirë edhe gjyshen time. Edhe pse prindi im e ka 

paralajmëruar të pandehurin D. S. që ta ndalojë qenin të vie në shtëpinë tonë. 

 

- I pandehuri në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 08.02.2021, gjatë marrjes në pyetje ka 

deklaruar se fillimisht, kam shkuar me bashkëshorten time sepse i kemi 2 hektarë tokë atje dhe 

rreth misrit ka dalë bari, jam kthyer në shtëpi dhe e kam marrë kosën me qëllim qe ta kosisë ata 

bari për lopë, pastaj e kam kositur dhe kur e kam përfunduar jam nisur me u kthye në shtëpi, ajo 

rrugë është rrugë e arave dhe e varrezave dhe nuk është afër shtëpisë së tij, dikur vendi i ngjarjes 
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mundet me qenë 200-250 metra larg shtëpisë së Isakut dhe kur jam ofruar e kam parë një veturë, 

nuk e kam ditur se kush është në të dhe aty u ndal vetura, të cilën e drejtonte djali i të pandehurit 

dhe ky ka dalur nga vetura dhe e ka kapur një guri të lumit S. dhe është munduar ta godasë qenin-

minukun tim dhe për fat nuk e ka rrokë, unë jam merakli shumë i madh i tyre dhe guri nuk e ka 

goditur qenin mirëpo mua nëse nuk isha larguar do të më kishte goditur, unë nuk them që e ka 

bërë me qëllim dhe më pas unë kam shkuar dhe i kam thënë me fjalët “çka po bënë more i 

poshtër” dhe unë  kam menduar që është me djalë dhe me grua dhe jam ndalur në vend të vendit 

dhe i kam thënë hyp në veturë, në ato momente unë e kam pasur kosën në krah dhe kur u largua 

te vetura nuk kanë lënë gjë te keqe pa me thënë, ndërsa unë jam nisur ne shtëpi dhe djali i tij deri 

afër shtëpisë time ka ardhur duke më thënë na fal agji D. e pastaj më kanë lajmëruar në polici. I 

njëjti më pas ka ardhur te dera e shtëpisë dhe e ka vozitur veturën duke shllajfitur në ora 23:00 

të natës e këtë nuk e kam lajmëruar ne polici dhe po më vjen keq me u ballafaquar në këtë moshe 

me këto raste. 

 

Provat materiale 

 

- Raporti i Oficierit i dt. 24.06.2019 përshkruhet dita kur kishte ndodhur incidenti. Në këtë raport, 

raportohet se si D. S. kishte tentuar që ta sulmojë me kosë kushëririn e tij I. S. Deri te incidenti 

sipas palës ankuese, deri sa ankuesi me automjetin e tij kishte ardhur te shtëpia e tij ka ndalë 

automjetin me hy në oborrin e shtëpisë kishte parë një qen të dyshuarit aty afër dhe me një guri 

e kishte gjuajtur qenin dhe më pas i dyshuari kishte ardhur me kosë në dorë në drejtim të tij dhe 

kishte tentuar që ta sulmojë. 

 

- Raporti Policor i hetuesit i dt. 25.06.2019 përshkruhet dita kur kishte ndodhur incidenti. Në 

këtë raport, raportohet se si D. S. kishte tentuar që ta sulmojë me kosë kushëririn e tij I. S. 

 

- Gjetjet e gjykatës lidhur me faktet 

 

Faktet jokontestuese  

 

- Është fakt jo kontestues se ka pasur konflikt mes të pandehurit D. S. dhe të dëmtuarit I. S. 

- Është fakt jo kontestues se qeni – (minuku bubi) ka qenë pronë e të pandehurit D.S. dhe i njëjti 

ka qenë pa zingjirë. 

- Është fakt jo kontestues se i pandehuri D. S. e ka pasur kosën në dorë në ditën kritike. 

Këto fakte nuk janë kontestuar nga palët. Përveç kësaj këto fakte vërtetohet edhe nga provat e 

administruara në shqyrtimin gjyqësor që janë pjesë e kësaj lënde penale. 

Faktet kontestuese 

 

- Është fakt kontestues se i pandehuri D. S. ka tentuar që me kosë ta sulmojë të dëmtuarin I. S. 

Është fakt kontestues se i dëmtuari I.S. e ka gjuajtur me gurë qenin – minukun (bubin). 

Ky fakt është kontestuar nga ana e të pandehurit, avokates mbrojtëse dhe të dëmtuarit, gjatë 

marrjes në pyetje në shqyrtimin gjyqësor, si dhe në fjalën përfundimtare.  

 

Vlerësimi i provave nga gjykata         
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Gjykata pas prezantimit të provave, plotësisht dhe përtej dyshimit të bazuar, ka vërtetuar 

gjendjen faktike si në dsipozitiv të aktgjykimit. Këtë gjendje faktike, gjykata e vërtetoi në bazë 

të: 

 

- Deklaratës së të dëmtuarit në cilësinë e dëshmitarit I. S. me të cilën vërtetohet se se rreth orës 

18:00 e ka marrë djalin që ta dërgojë në vrapim në fshatin O. ku prezent kishte qenë edhe L. Sh. 

shoku i dajlit të tij, dhe kur ka arritur te shtëpia, qeni i të pandehurit kishte qenë në rrugë dhe ai 

e kishte ndalur veturën dhe e kishte parkuar në shtëpi dhe më pas qenit i’u kishte hasur gjoja se 

do ta godasë, pastaj i pandehuri e kishte sulmuar me kosë dhe ai ishte ulur dhe i’a kishte marrë 

kosën nga duart, dhe kishte filluar me fyer dhe me shajtë me nënë, djali i tij kishte filluar të qajë, 

ndërsa shoku i djalit të tij i kishte thënë që merre djalin dhe ec në shtëpi. 

 

- Deklaratës së dëshmitarit L. Sh. me të cilën vërtetohet se me dt. 24.06.2019 rreth orës 20:00 ka 

qenë në veturën e I.S. së bashku me djalin e tij G. S. Ai ka deklaruar se kanë qenë duke hyrë në 

rrugën e cila qon te shtëpia e Isakut dhe ka qenë një qen i vogël – minuk dhe më pas I. e ka 

ndaluar veturën dhe e ka gjuajtur qenin – minukun me qëllim që qeni të largohet dhe nuk ka 

pasur pamje të mjaftueshme, sepse unë kam qenë i ulur mbrapa dhe vetura ka qenë me dy dyer. 

Pastaj, i kam dëgjuar duke u sharë në mes vete dhe në ato momente unë jam frikësuar. Qëllimi 

kryesor i imi ka qenë që të largohem nga ai vend. Unë i kam parë fillimisht duke u shtyrë në mes 

vete me fjalë dhe pastaj janë kapur fizikisht dhe më pas unë kam shkuar në shtëpi. Në kohën kur 

i dëmtuari e ka ndalur veturën, i pandehuri ka qenë larg rreth 10-15 metra dhe më pas D. është 

ofruar tek vetura e I. Po ashtu, ka deklaruar se nuk e ka parë se çka ka pasur në dorë D. 

 

- Deklaratës së dëshmitarit G. S. me të cilën vërtetohet se, i njëjti ka qenë me babain e tij dhe me 

L. Sh. pastaj babai i tij e ka ndalur veturën dhe kanë qenë duke zbritur dhe ka qenë qeni i D. S. 

duke ardhur në drejtim të tyre dhe babai i tij ka dashur që ta frikësojë qenin duke iu hasur me 

duar, pastaj i pandehuri D.S. ka qenë me kosë dhe ka vrapuar që ta sulmojë babain e tij, ai ka 

menduar që është duke bërë shaka sepse i kanë pasur raportet e mira, pastaj para se ta sulmojë ai 

i ka thënë babait të tij se ruaju se është duke dashur që të të sulmojë, pasi që e ka sulmuar babai 

i tij I. e ka ulur kokën që mos ta godasë dhe më pas ia ka kapur kosën dhe ia ka larguar dhe më 

pas janë shtyrë mes vete, pastaj ai e ka përcjellë L. Sh. për në shtëpi dhe i pandehuri D.S. i ka 

thënë që pasha zotin mos të ishe ti aty kam pasur me ia heqë kokën krejt dhe ai i ka thënë se pse 

po e bënë këtë, i njëjti i është përgjigjur se kam menduar që babai i tij e ka sulmuar. I pandehuri 

D.S. gjithë kohën qenin e ka lënë të lirë, dhe i njejti edhe i ka frikësuar përfshirë edhe gjyshen e 

tij. Edhe pse prindi i tij e ka paralajmëruar të pandehurin D. S. që ta ndalojë qenin të vie në 

shtëpinë tonë. 

 

Gjykata i vlerësoi dhe ia fali besimin deklaratave të tre dëshmitarëve, si deklarata bindëse, 

konsistente dhe reale, dhe në pajtim me gjendjen faktike të vërtetuar gjatë shqyrtimit të kësaj 

çështje penale, këto deklarata ishin në pajtim me provat tjera, përfshirë: 

 

- Raportit të Oficierit i dt. 24.06.2019 me të cilin raport konstatohet se  D. S. kishte tentuar që ta 

sulmojë me kosë kushëririn e tij I. S. Deri te incidenti sipas palës ankuese, deri sa ankuesi me 

automjetin e tij kishte ardhur te shtëpia e tij ka ndalë automjetin me hy në oborrin e shtëpisë 

kishte parë një qen të dyshuarit aty afër dhe me një guri e kishte gjuajtur qenin dhe më pas i 

dyshuari kishte ardhur me kosë në dorë në drejtim të tij dhe kishte tentuar që ta sulmojë. 

 

-Raportit Policor të hetuesit i dt. 25.06.2019 me të cilin raport konstatohet se kishte ndodhur një 

mosmarrëveshje mes të pandehurit D. S. dhe të dëmtuarit I. S. Po ashtu konstatohet se  D. S. 

kishte tentuar që ta sulmojë me kosë kushëririn e tij I. S. 
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Për gjykatën deklarata e të pandehurit në fjalën hyrëse, me rastin e marrjes në pyetje gjatë 

shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare pjesërisht i fali besimin dha atë sa i përket asaj 

se qenin e ka pasur pa zingjir dhe po atë ditë e ka pasuar edhe kosën në dorë dhe e ka pranuar 

edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor se i ka thënë fjalë të rënd të dëmtuarit, ndërsa pjesa tjetër e 

deklaratës ishte kontestuese, jo e plotë, jo bindëse dhe kishte për qëllim shmangien nga 

përgjegjësia penale dhe të njëjtës gjykata nuk ja fali besimin. 

 

Kjo gjykatë, konsideron se përtej çdo dyshimi të bazuar, është vërtetuar plotësisht gjendja 

faktike, si në dispozitiv të aktgjykimit dhe se në veprimet e të pandehurit, manifestohen të gjitha 

elementet objektive dhe subjektive të veprës penale, Sulmi nga neni 184 par. 2 në lidhje me par. 

1 të KPRK-së, pasi që i pandehuri ka përdorur mjetin e rrezikshëm i cili mund të shkaktojë 

lëndime të rënda trupore apo dëmtim të rëndë të shëndetin dhe në rastin konkret i njëjti i ka 

shkaktuar dëm të c I. S.  

 

Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 

 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh vlerësimin e rrethanave 

lehtësuese dhe rënduese për matjen e dënimit në mbështetje të nenit 69 dhe 70 të KPRK-ës. Si 

rrethana rënduese ka gjetur, shkallën e përgjegjësisë penale, mënyrën dhe rrethanat e kryerjes së 

veprës penale, si dhe dëmin e shkaktuar ndaj palës së dëmtuar në rastin konkret edhe ndaj djalit 

të tij i cili ishte i pranishëm, ndërsa, si rrethanë lehtësuese gjykata e ka vlerësuar,  rrethanat 

personale pasi që i pandehuri është mbajtës i familjes dhe se më parë nuk ka ra ndesh me ligjin, 

dhe se i njëjti është i moshës së shtyrë.     

 

Duke marrë parasysh të gjitha këto rrethana si dhe shkallën e rrezikshmërisë shoqërore, gjykata 

vlerëson se, shqiptimi i dënimit me kusht në kohëzgjatje prej një (1) viti, në periudhën verifikuese 

prej dy (2) viteve ndaj të pandehurit është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale 

dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. Po ashtu, gjykata vlerëson se edhe me këtë dënim 

do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 38 par. 1 të KPRK-së, që t’i parandaloj kryerësit nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tyre, si dhe të parandaloj 

personat tjerë nga kryerja e veprave penale si dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit.  

 

Arsyet lidhur me shpenzimet e procedurës dhe kompensimin e viktimave të krimit 

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. 

Arsyet lidhur me kërkesën pasurore juridike 

Vendimin lidhur me kompensimin e dëmit të shkaktuar palës së dëmtuar I. S. gjykata e ka marrë 

në bazë të nenit 463 par 2  të KPPK-së, ku është përcaktuar 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”. Në rastin konkret në mungesë të dëshmive financiare sa i përket dëmit, gjykata e 
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udhëzon të dëmtuarin që kërkesën pasurore juridike sa i përket kompensimit të dëmit jo material 

mund ta realizojë në kontest civil. 

 

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

aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr.372/2020, datë: 19.02.2021 

 

 

Procesmbajtësja                                                                                                      GJYQTARI  

Bahrije Smakolli                                                                                                Agron Maxhuni 

  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


