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Numri i lëndës: 2020:166287 

Datë: 16.03.2021 

Numri i dokumentit:     01600669 

 

P.nr.699/20 

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 A. B. nga fshati M. 

komuna Vushtrri, për shkak të veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1, pika 1.1 

të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë - 

Departamentit të Përgjithshëm (2020:0057683) PP.II.nr.1621/20 e datës 13.11.2020, pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor publik të datës 09.03.2021, në praninë e Prokurorit të Shtetit 

Dushko Manitasheviq, të pandehurit A. B. dhe avokates mbrojtëse Av. Kada Bunjaku Përquku, 

të dëmtuarit J. K., pas shpalljes së aktgjykimit me datë 09.03.2021, me datë 16.03.2021, përpiloi 

këtë: 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

I PANDEHURI: A. B., nga i ati H., e ëma A., i lindur me datë ..., me numër personal ..., me 

vendbanim në fshatin M. komuna e Vushtrrisë,  ka të kryer shkollën e mesme, punon taksist, i 

martuar, prind i 3 fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptarë, shtetas i Republikës së 

Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE: Me date 25.07.2020, rreth orës 16:16, në magjistralen në drejtim te P. në fshatin S., 

komuna e Vushtrrisë, i ka shkaktuar lëndim të lehtë trupor të dëmtuarit J. K., ashtu që në ditën e 

lartcekur ishin grindur dhe pas mosmarrëveshjes lidhur me parkingun e automjeteve për bartjen 

e udhëtarëve, i pandehuri fizikisht e kishte goditur të dëmtuarin, në atë mënyrë që e kishte goditur 

me grushte, duke i shkaktuar lëndime të lehta trupore, në formë të ndrydhjes së indeve të buta në 

kokë dhe në pjesën e djathtë të gjoksit, ndrydhje në pjesën e vetullës së djathtë, të cilat lëndime 

janë të karakterit të përkohshëm për shëndetin. 

 

- Me këtë ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1, nen par. 

1.1 të KPRK-së. 
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Andaj, gjykata duke u bazuar në dispozitat e nenit, 4, 7, 17, 21, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 69,  70, 

dhe nenit 185 të KPRK-së dhe nenit 365, 450 e 463 të KPPK-së, e  

 

GJ Y K O N 

Me DËNIM ME BURG prej dhjetë (10) muajsh, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në qoftë se 

i pandehuri gjatë kohës së verifikimit në kohëzgjatje prej një (1) viti nuk kryen vepër tjetër 

penale. 

 

Pala e dëmtuar J. K. për realizimin e kërkesës pasurorë juridike 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 (30 €). 

 

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 (2020:0057683) 

PP.II.nr.1621/20 e datës 13.11.2020, kundër të pandehurit A. B. nga fshati M., komuna e 

Vushtrrisë, për shkak të veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1, pika 1.1 të 

KPRK-së. 

 

Gjykata, pas propozimit të dhënë nga Prokurori i Shtetit, ka shqiptuar urdhër ndëshkimor ndaj të 

pandehurit me datë 04.12.2020, pa mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor. I njëjti në afatin ligjor ka 

paraqitur kundërshtim me datë 08.12.2020. 

 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit gjyqësor për datë 15.01.2021, në te cilën kanë qenë 

prezentë i pandehuri A. B., Prokurori i Shtetit Dushko Manitasheviq, i dëmtuari J. K. si dhe 

dëshmitari i propozuar nga Prokuroria Faton Bekteshi. Në këtë seancë, i pandehuri nuk e ka 

pranuar fajësinë.  Më pas, gjykata ka vazhduar me fjalën hyrëse të palëve dhe me dëgjimin e 

vëllait të të pandehurit, F. B., i cili është marrë në pyetje në cilësinë e dëshmitarit. Seanca e 

shqyrtimit gjyqësor ka vazhduar  me datën 10.02.2021, në të cilën janë administruar provat 

materiale të propozuara nga palët, përfshirë provat plotësuese si dhe me propozimin e avokates 

mbrojtëse janë marrë në pyetje në cilësi të dëshmitarit - kombistët A.H., N. H. dhe B. U.. Seanca 

e radhës së shqyrtimit gjyqësor është mbajtur me datë 09.03.2021, në të cilën seancë është marrë 

në pyetje i pandehuri, si dhe palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare e dhe më pas me datë në 

të njëjtën datë është bërë shpallja e aktgjykimit. 
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Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

Prokurorja e shtetit gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor në fjalën hyrëse ka deklaruar se gjatë 

shqyrtimit gjyqësor do te provohet se aktakuza është e bazuar si dhe do te provohet se i pandehuri 

e ka kryer veprën penale, e cila i vihet në barrë, dhe atë në bazë të shkresave qe gjenden në lëndë, 

ndërsa në fjalën përfundimtare duke pasur parasysh te gjitha provat e administruara në këtë 

shqyrtim gjyqësor, e veçanërisht deklaratat e dëshmitarëve, që janë propozuar nga ana e 

mbrojtjes, ku shihet se assesi nuk kemi mundur të vërtetojmë kohën për të cilën i pandehuri thotë 

se nuk kam qenë aty, mirëpo, dëshmitarët nuk kanë mundur të vërtetojnë këtë fakt, përkatësisht 

kohën. Konsideroj se i pandehuri e ka kryer veprën penale se deklarata e tij është e lidhur me 

shmangien e përgjegjësisë penale. Andaj i propozoj gjykatës që të njëjtin t’i shqiptoj dënim sipas 

ligjit. 

 

I dëmtuari në fjalën hyrëse ka deklaruar se e mbështesë fjalën hyrëse të Prokurorit të shtetit. I 

pandehuri ditën kritike, te rruga e P. ne magjistralen Mitrovicë-Prishtinë, ne fshatin S., më ka 

dalë në rrugë dhe i njëjti ka dashur të më aksidentojë. Unë kam arritur t’i shmangem aksidentit 

dhe më pas i pandehuri më ka grushtuar me boksa dhe më ka thënë se “ke me pa se kush jam 

unë”. Më pas e kam lajmëruar rastin në stacionin policor në Obiliq dhe ata më kanë dërguar në 

stacionin policor në Vushtrri. Në fjalën përfundimtare, i dëmtuari ka deklaruar se e mbështes 

fjalën përfundimtare  të prokurores së shtetit dhe kërkoj kompensim të demit material dhe jo 

material, të cilin më ka shkaktuar i pandehuri. 

 

I pandehuri në fjalën hyrëse ka deklaruar se e kundërshtoj në tërësi deklarimin e të dëmtuarit, 

për faktin se unë nuk kam qenë aty, ka qenë vëllau im dhe i njëjti ka bërë edhe video-inçizi. Unë 

këtë mund t’ua vërtetoj edhe nëpërmes dëshmitarëve, të cilët mund të dëshmojnë se me datë 

25.07.2020, rreth orës 16:16 minuta, unë kam qenë në Prishtinë. 

 

Në fjalën përfundimtare avokatja mbrojtëse e të pandehurit ka deklaruar se, Prokuroria po kërkon 

te shpallet fajtor një person dhe atë vetëm në bazë të një deklarate të të dëmtuarit të dhënë në 

polici dhe atë pa prezencën e të akuzuarit përkatësisht mbrojtësit të tij. I akuzuari në mënyrë të 

qartë ka përshkruar ngjarjen e asaj dite dhe atë ditë nuk ka pasur kontakt me të dëmtuarin kur i 

njëjëti është ftuar nga policia për të dhënë deklarate ka qenë i befasuar. Po ashtu avokatja 

mbrojtëse ka deklaruar se, në kohën kur pretendohet se ka ndodhur vepra, i pandehuri ka qenë 

në Prishtinë dhe atë prej orës 15:30 deri në ora 20:00 kur është kthyer me përcjellje të policisë, 

nuk qëndron pretendimi i Prokurorisë që dëshmitarët ë ftuar nga kjo gjykatë nuk kanë arritur të 

vërtetojnë faktin qe i pandehuri në kohën kontestuese ka qenë në Prishtinë, sepse dëshmitari N. 

H. edhe ne pyetjen e gjykatës “A mund të na tregoni se a keni qëndruar së bashku me A.rreth 

orës 16:16minuta”, i njëjëti është përgjigjur “ Nuk më kujtohet pora e saktë, por që e kam parë 

A. në P. diku rreth orë 15:30 deri në ora 17:30”. Sa i përket lëndimeve trupore të të dëmtuarit 

nuk është vërtetuar me prova që të njëjëtat janë shkaktuar në ditën konkrete nga i pandehuri 

Afrim dhe arsyet i japim më lartë. Sa i përket dokumentit qe gjendet në shkresat e lëndës nuk 

mund të merret si i besueshëm raporti mjekësor që është lëshuar nga Spitali Sh. Z. ë cilit nuk i 

lexohet as numri i protokolit dhe as data e saktë dhe në bazë të këtij raporti eksperti Dr.Naim 
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Uka ka lëshuar konstatimin duke potencuar se, raporti i lëshuar nga Spitali Sh. Z., Qendra 

emergjente në Vushtrri, numër ... të datës 20.07.2020 tregon që jo vetëm raporti mjekësor i 

spitalit por edhe akt - ekspertimin nuk duhet ti falet besimi për shkak se është hartuar në bazë të 

një raporti te pa artë, e kjo vërteton edhe deklaratën e dëshmitarit F. B.që thotë se, i dëmtuari 

ende pa u nisur për P. ka pasur lëndime trupore, të cilat Prokuroria nuk ka arritur ti vërtetojë se 

kur dhe nga kush janë shkaktuar këto lëndime trupore. Në bazë të lartcekurave mbrojtja i ka 

propozuar gjykatës që të pandehurin A.B. ta lirojë nga akuza, pasi që i njëjëti nuk e ka kryer 

veprën penale për të cilën ngarkohet. 

 

I pandehuri në fjalën përfundimtare ka deklaruar se, e mbështetë në tërësi fjalën përfundimtare 

të avokates mbrojtëse. 

 

Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor  

 

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 

 

- Dëgjimin e dëshmitarit F. B. K. - i lindur më ... nga fshati M. Vushtrri, me numër të 

letërnjoftimit .... Gjatë marrjes në pyetje, në shqyrtimin gjyqësor të datës 15.01.2021, ka 

deklaruar se me datë 25.07.2020 unë në Vushtrri kam hyrë në rend për të marrë udhëtarët dhe 

kam vazhduar rrugën për në P.. Në fshatin N., i dëmtuari, deri në Sh., në mënyrë të vazhdueshme 

më ka zene rrugën. Ai më ka penguar në çdo stacion, ku unë kam zbritur udhëtar, por që nuk më 

kujtohet a e ka ndalur kombin në tërësi. Unë e kam thirrur vëllain e tij N.K., i cili më ka thënë 

mos u ngucni e më pas bisedojmë. Në veturë kam pasur një polic të Kosovës, i cili më ka thënë 

mos u ndal, vazhdo rrugën tënde. Më pas, unë e kam thirrur vëllaun tim A., i cili ka qenë në P., 

në sheshin “B. C.”, me pesë kombista. Ai ka shkuar diku më shume se 30 minuta para meje dhe 

se bashku me kombistat na kanë pritur. Unë e kam lajmëruar rastin në stacionin policor ne P. dhe 

ata më pas kanë sjellur deri në fshatin S., e pastaj aty na ka marrë policia e Vushtrrisë dhe na 

kanë sjellë deri në Vushtrri. Unë e kam ndalur kombin në fshatin S., por jo te rruga e P., ndërsa 

i dëmtuari nuk e ka ndalur kombin në asnjë vend, deri te “Gj.”, në P.. Lidhur me këtë rast që kam 

pasur me të dëmtuarin, jam dënuar me shumën 350 euro. Betohem se asnjëherë nuk ka ndodhur 

përleshje në mes të pandehurit A. B.i dhe J. K. dhe këtë e them me përgjegjësi të plotë. 

- Dëgjimin e dëshmitarit A. H., kombist - i lindur me ... nga fshati S. i P. - Vushtrri, me numër 

të letërnjoftimit ...., gjatë marrjes në pyetje në shqyrtim gjyqësor të datës 10.02.2021, ka 

deklaruar se ky rast nuk më kujtohet fare dhe më vone e kam kuptuar qe ka pasur rrahje ne mes 

te F. qe ne e njohim si F. dhe J. K. Unë e di që para meje me kombi është A. sepse e kemi 

vendosur një rend në mes kombistëve, të cilin e zbatojmë nga viti 2007, gjë qe i ka parandaluar 

konfliktet eventuale, andaj edhe nuk kemi pasur probleme të kësaj natyre. Pas A. qe mbushen 
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me udhëtar, jam unë, ndërsa pas meje është F. – vëllau i te pandehurit. Atë ditë nuk më kujtohet 

nëse A. është nisur para meje, por rendin e ka pasur. Unë nuk kam parë ndonjë përleshje në mes 

të ndonjë kombisti ne magjistralen V.-P.  

 

- Dëgjimin e dëshmitarit N. H., kombist - i lindur me ... nga fshati R.  - Vushtrri, me numër të 

letërnjoftimit .... Gjatë marrjes në pyetje, në shqyrtim gjyqësor të datës 10.02.2021, ka deklaruar 

se me date 25.07.2020, rreth orës 16:16 minuta kam qenë në P. Kemi qenë disa kombista, 

përfshirë edhe të pandehurin A. B. Te pandehurin e njoh që nga fëmijëria, ngase kemi kryer 

shkollën në të njëjtin vend dhe kemi raporte normale. Unë nuk kam dëgjuar se ka pasur ndonjë 

mosmarrëveshje në mes të pandehurit A. B. dhe J. K. Prej orës 15:35 minuta deri ne orën 17:30 

minuta kam qëndruar në P. dhe kjo duhet të jetë përafërsisht koha kur unë kam parë A., ngase 

koha e sakte kur e kam takuar. Te pandehurin e kam takuar te ora, te kurrizi. Sa i përket asaj se 

a kam qenë unë në radhë për t’u nisur me kombi, unë nuk kam rend. Raportet me të pandehurin 

i kam të mira dhe nuk kam pasur asnjëherë telashe. 

 

- Dëgjimin e dëshmitarit B.U. kombist - i lindur me 10.07.1967 nga Vushtrria, rr. “Lidhja e 

Lezhës”, me numër të letërnjoftimit 2004740257. Gjatë marrjes në pyetje, në shqyrtim gjyqësor 

të datës 10.02.2021, ka deklaruar se me datë 25.07.2020, diku pasdite, por qe nuk më kujtohet 

ora e saktë, kam qenë duke shkuar në Prishtinë, sepse kam dërguar udhëtarë. Unë e kam pyetur 

të pandehurin A. B. se pas kujt jam në rend. I njëjti më ka treguar, pastaj unë kam shkuar më pas 

te ngrohtorja në Prishtinë. Të nesërmen, nga kombistët kam kuptuar se ka pasur një problem në 

mes të J. K. dhe F. (F.) B. – vëllau i të pandehurit. Unë, nxënësit i barti në kohën e ndërrimit të 

shkollës, e deri diku në orën 15:00 dhe më pas shkoj dhe punoj edhe në rrugën V. – P., por që në 

atë kohë, në muajin korrik nuk mbahet mësimi. Me 25.07.2020, ne orën 16:16 nuk më kujtohet 

saktë se ku kam qenë dhe nuk më kujtohet se a e kam takuar të pandehurin atë dite. Unë i njoh 

të gjithë, përfshirë edhe të pandehurin A. B. e kemi një përshëndetje dhe nuk kam pasur probleme 

me asnjërin. Kam dëgjuar nga të tjerët se i dëmtuari Jeton Konjusha ka pasur problem me vëllaun 

e të pandehurit, me F. B. dhe te njëjtit i kam qortuar. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Marrja në pyetje e të pandehurit A. B. Gjatë marrjes në pyetje në senacën e vazhdimit të 

shqyrtimit gjyqësor të datës 09.03.2021, ka deklaruar se nuk është e vërtetë se unë i kam 

shkaktuar lëndime trupore të dëmtuarit J.K., ngase në atë kohë, unë kam qenë në P. J. K. e kam 

parë për herë të parë ne orën 19:00 – 20:00 në stacionin policor në V.. Atë dite, rreth orës 15:00, 

vëllai im F. B. më ka thirrë në telefon dhe më ka treguar se ka probleme me J. K. Unë i kam 

thënë mos bëj probleme dhe hajde në Prishtinë, por, rrugës nuk e di çfarë ka ndodhë. Kam shkuar 

te stacioni policor tek ngrohtorja numër 4. Problemin që ka pasur vëllai im me J. K. e kam 

lajmëruar në stacion policor se me automjet të policisë kam shkuar me vëllaun tim deri ne S. e 

më pas me një automjet tjetër në P.. 

 

Provat materiale  

 

- Raporti i oficerit i datës 25.07.2020, në të cilin është përshkruar se si Patrrolla e Stacioni Policor 

në Vushtrri është takuar me Njësitin në Prishtinë dhe kanë marrë të pandehurin dhe vëllaun e tij 

dhe të njëjtit janë shoqëruar në Stacion dhe më pas janë intervistuar nga njësiti i hetimeve. 
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- Raporti policor hetues i datës 25.07.2020, në të cilin raport është përshkruar se si pala ankuese 

J. K. ka raportuar rastin, se si i pandehuri A. B.i cili punon gjithashtu Taksi në relacionin Vushtrri 

Prishtinë e ka detyruar ta ndal automjetin dhe se si ia ka hapur derën dhe e ka goditur disa herë 

grushte në fytyrë dhe pjesët tjera të trupit dhe i ka shkaktuar lëndime trupore. 

 

- Raportin mjekësor Nr. protokolli 7074 të datës 25.07.2020, në ora 18:27, i lëshuar nga Spitali 

“Sh. Z.”, në të cilin raport është konstatuar se si i dëmtuari është pranuar në Qendrën Emergjent 

për shkak të lëndimeve të pësuara. 

 

- Ekspertiza mjeko-ligjore e datës 16.10.2020 i përgatitur nga Dr.Naim Uka ekspert mjeko- 

ligjor, në të cilën është konstatuar se i dëmtuari J. K. ka pësuar dëmtime të lehta trupore 

përkatësisht Ndrydhje të indeve të buta në regjionin e kokës dhe regjionin e djathtë të kraharorit, 

ndrydhje dhe avulsion i regjionit të vetullës së djathtë. 

 

- Procesverbali i Drejtorisë së Inspektime të Komunës së Vushtrrisë datës 25.07.2020 ora 19:30 

ne emër te J. K. në të cilin procesverbal është evidentuar se i dëmtuari nuk posedon kurrfarë 

dokumentacioni për veprimtarinë të cilën e ushtron si taksist. 

 

- Procesverbali i Drejtorisë së Inspektime të Komunës së Vushtrrisë datës 25.07.2020 ora 20:15 

ne emër te F. B. në të cilin procesverbal është evidentuar se dëshmitari nuk posedon kurrfarë 

dokumentacioni për veprimtarinë të cilën e ushtron si taksist.  

 

Gjetjet e gjykatës lidhur me faktet 

 

Faktet jokontestuese  

 

- Është fakt jo kontestues se i pandehuri punon si taksi privat ne relacionin V. – P., 

 

- Është fakt jo kontestues se i pandehuri e ka vëlla dëshmitarin F. B. dhe njihen edhe me të 

dëmtuarin J. K.. 

 

- Është fakt jo kontestues se me datë 25.07.2020 i pandehuri ka punuar si taksi në relacionin 

V. – P.. 

Faktet e lartcekura nuk janë kontestuar nga palët. Përveç kësaj faktet vërtetohen edhe nga provat 

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

 

Faktet kontestuese 

 

- Është fakt kontestues se i pandehuri me datën 25.07.2020, në ora 16:16 ka qenë në 

maxhistralën në drejtim të Prishtinës në fshatin S. Komuna e Vushtrrisë. 
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- Është fakt kontestues se i pandehuri i ka shkaktuar lëndime të dëmtuarit me datë 25.07.2020 

në ora 16:16 në maxhistralën në drejtim të P. në fshatin S. Komuna e Vushtrrisë 

Këto fakte janë kontestuar nga ana e të pandehurit, avokates mbrojtës në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor, në fjalën hyrëse, me rastin e marrjes në pyetje të të pandehurit, si dhe në fjalën 

përfundimtare.  

 

Vlerësimi i provave nga gjykata            

           

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 dëmtuarit të dhënë ne fjalën hyrëse dhe në fjalë përfundimtare, me të cilën 

vërtetohet se me datë me date 25.07.2020, rreth orës 16:16, në magjistralen në drejtim te 

Prishtinës, në fshatin S. komuna e Vushtrrisë, i pandehuri fillimisht i ka dalë në rrugë dhe i njëjti 

ka dashur të më aksidentojë, pastaj ka arritur t’i shmangem aksidentit dhe më pas i pandehuri e 

ka grushtuar me boksa dhe më ka thënë se “ke me pa se kush jam unë”. Më pas e kam lajmëruar 

rastin në stacionin policor në Obiliq dhe ata më kanë dërguar në stacionin policor në Vushtrri.  

 

Gjykata i vlerësoi dhe ia fali besimin e plotë deklaratës së të dëmtuarin të dhënë në fjalën hyrëse 

dhe fjalën përfundimtare të shqyrtimit gjyqësor 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 materiale, përfshirë: 

 

- Raportin i oficerit i datës 25.07.2020, në të cilin është përshkruar dhe vërtetuar se si Patrrolla e 

Stacioni Policor në Vushtrri është takuar me Njësitin në Prishtinë dhe kanë marrë të pandehurin 

dhe vëllaun e tij dhe të njëjtit janë shoqëruar në Stacion dhe më pas janë intervistuar nga njësiti 

i hetimeve. 

 

- Raporti policor hetues i datës 25.07.2020, në të cilin raport është përshkruar dhe vërtetuar se si 

pala ankuese J. K. ka raportuar rastin, se si i pandehuri A. B. i cili punon gjithashtu Taksi në 

relacionin V.- P. e ka detyruar ta ndal automjetin dhe se si ia ka hapur derën dhe e ka goditur 

disa herë grushte në fytyrë dhe pjesët tjera të trupit dhe i ka shkaktuar lëndime trupore. 

 

- Raportin mjekësor Nr. protokolli ... të datës ..., në ora 18:27, i lëshuar nga Spitali “Sh. Z.”, në 

të cilin raport është konstatuar dhe vërtetuar se si i dëmtuari është pranuar në Qendrën Emergjent 

për shkak të lëndimeve të pësuara. 

 

- Ekspertizën mjeko-ligjore e datës 16.10.2020 i përgatitur nga Dr.Naim Uka ekspert mjeko- 

ligjor, në të cilën është konstatuar dhe vërtetuar se i dëmtuari J. K. ka pësuar dëmtime të lehta 

trupore përkatësisht Ndrydhje të indeve të buta në regjionin e kokës dhe regjionin e djathtë të 

kraharorit, ndrydhje dhe avulsion i regjionit të vetullës së djathtë. 

 



 Numri i lëndës: 2020:166287 
 Datë: 16.03.2021 
 Numri i dokumentit: 01600669 
 

8 (9)  

   
2
0
2
0
:1
6
6
2
8
8

 

- Procesverbali i Drejtorisë së Inspektime të Komunës së Vushtrrisë datës 25.07.2020 ora 19:30 

ne emër te J. K. në të cilin procesverbal është evidentuar se i dëmtuari nuk posedon kurrfarë 

dokumentacioni për veprimtarinë të cilën e ushtron si taksist. 

 

- Procesverbali i Drejtorisë së Inspektime të Komunës së Vushtrrisë datës 25.07.2020 ora 20:15 

ne emër te F. B. në të cilin procesverbal është evidentuar se dëshmitari nuk posedon kurrfarë 

dokumentacioni për veprimtarinë të cilën e ushtron si taksist.  

 

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, Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1, 

nen par. 1.1 të KPRK-së. 

 

Për gjykatën deklarata e të pandehurit në fjalën hyrëse, me rastin e marrjes në pyetje gjatë 

shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare ishte, kontestuese, jo e plotë, jo bindëse dhe 

kishte për qëllim shmangien nga përgjegjësia penale dhe të njëjtës gjykata nuk ja fali besimin, 

ndërsa sa i përket deklaratës së dëshmitarëve F. B., vëllau i të pandehurit dëshmitarit A.H. dhe 

N. H. gjykata vlerësoi se dëshmia e dëshmitarit të parë vëllaut të të pandehuri ishte subjektive 

dhe kishte për qëllim shmangjen e përgjegjësisë së të pandehurit, ndërsa dëshmitarët A. H., N. 

H. dhe B. U. edhe pse ishin propozuar nga mbrojta për të sqaruar përkatësisht vërtetuar se në 

kohën e kryerjes së veprës penale i pandehuri ka qenë në P. asnjëri nga dëshmitarët nuk ka qenë 

i sigurte dhe bindës për të na sqaruar në mënyrë të hollësishme se i pandehuri në kohën e kryerjes 

së veprës penale përkatësisht me datë 25.07.2020, rreth orës 16:16 ka qenë në P. 

 

Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 

 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh se vepra e parë penale është 

e sanksionuar me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet, andaj duke vlerësuar rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese, kjo gjykatë si rrethanë rënduese ka gjetur shkallën e përgjegjësisë 

penale e që rezulton se i pandehuri këtë vepër penale e ka kryer me dashje dhe paramendim duke 

i shkaktuar lëndime trupore të dëmtuarit ndërsa si rrethanë lehtësues se i njëjti më parë nuk ka 

kryer vepër penale, nuk e ka përsëritur veprën penale si dhe faktin se i njëjti është mbajtës i 

familjes. 

 

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

të pandehurit do të arrihet qëllimi i dënimit, që të parandalojë kryerësin nga kryerja e veprave 

tjera penale në të ardhmen, 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. 

 

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. 
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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 udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil 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, gjykata e 

udhëzon të dëmtuarin që kërkesën pasurore juridike mund ta realizojë në kontest civil”. Në rastin 

konkret i dëmtuari gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk ka sjellë ndonjë dëshmi sa i përket kompensimit 

te dëmit material dhe jo material lidhur me këtë çështje penale. 

 

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

aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr.699/20, datë:16.03.2021 

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. 

 

 

 

 

 


