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Numri i lëndës: 2018:065029 

Datë: 08.12.2020 

Numri i dokumentit:     01327564 

                     P.nr.218/2018 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

            Gjykata Themelore në Gjilan - Dega në Kamenicë, përmes gjyqtarit të vetëm Sadri Krasniqi, me 

sekretaren juridike Tevide Thaqi, në lëndën penale kundër të akuzuarve: V. S. Nga ..... , për shkak të 

veprës penale: Sulmi nga neni 187, parag. 3, lidhur me parag. 1 të KPRK-së, dhe N.S nga, të cilin e 

mbron me autorizim av. V. A. nga ......, për shkak të veprës penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 188, 

paragrafi 3, nën parag. 3.1 lidhur me parag. 1, nën parag. 1.4 të KPRK-së, duke vendosur sipas 

aktakuzës së PTH nga Gjilani PP.II.nr.1618/2018, prej dt. 22.10.2018, në prezencën e palëve më dt. 

26.11.2020 publikisht komunikoi, ndërsa më datën 08.12.2020 përpiloi këtë: 

A  K   T   GJ   Y   K   I   M 

         Të  akuzuarit:   

         1V.S., me pseudonim “.....”, nga i ati N. dhe ëma O., e lindur K., i lindur më datë ......, në 

....., me nr. personal ......, serb, shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar, prind i dy fëmijëve, 

ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë, i gjendjes së varfër ekonomike, nuk ka qenë i dënuar 

më parë për vepër tjetër penale, nuk udhëhiqet procedurë për vepër tjetër penale.  

2.N.S., me pseudonim “.....”, nga i ati Zh. dhe ëma Z., e lindur D., i lindur më datë ....., 

në ......, ku edhe jeton, ....., me nr. personal ......, serb, shtetas i Republikës së Kosovës, i 

martuar, prind i tre fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, i punësuar, i gjendjes së mesme 

ekonomike, nuk ka qenë i dënuar më parë për vepër tjetër penale, nuk udhëhiqet procedurë për 

vepër tjetër penale.  

 

1. I akuzuari, V.S., 

 

               Ë sh t ë     f a j t o r 
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Me datën 05.10.2018, rreth orës 23.00 min, në fshatin ......., në shtëpinë e përbashkët 

familjare, i pandehuri me dashje dhe me qëllim të shkaktimit të dhembjes, mundimit, frikës dhe 

shqetësimit nënës së tij – të dëmtuarës U. S., ka shkaktuar dhunë në familje duke përdorur 

dhunë psikologjike dhe forcën fizike, pa pëlqimin e saj në kundërshtim me nenin 2, paragrafi 2, 

pika 1.2.1-1.2.5 të Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, në atë mënyrë që pas një 

mosmarrëveshje paraprake verbale fillimisht me bashkëshorten e tij, ndërhyn babai i tij N. dhe 

nëna e tij e dëmtuara U. të cilët zbresin në dhomën e tij dhe i kërkojnë shpjegim për 

mosmarrëveshjen, me ç`rast i pandehuri tensionohet dhe u kërkon të largohen nga dhoma e tij 

ashtu që fillimisht e shtynë babin e tij me duar, me ç`rast ndërhyn e dëmtuara për ti ndarë por i 

pandehuri të njëjtën e sulmon fillimisht me duar e më pas e kap për flokë dhe e gjuan, 

shtrëngon me forcë për duar dhe e largon jashtë, por fatmirësisht nuk i shkakton lëndime, me 

ç`rast tek e njëjta ka shkaktuar, frikë, dhembje, mundim dhe shqetësim të madh emocional. 

-me çka ka kryer veprën penale: Sulmi nga neni 187 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 

të KPRK-së, 

          Andaj gjykata duke u mbështetur në nenin 4,38,39, 46, 47, 48, 49, 69 70 dhe 72, 

paragrafi 1, nënparagrafi 1.6,  lidhur me nenin 248, 365 dhe 453 të KPPRK-së, të akuzuarit 

V.S. i shqipton,   

 

GJ Y K O N     

  

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej katër (4) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet, nëse i akuzuari brenda afatit prej një (1) viti, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nuk kryen vepër tjetër penale, në rast se i akuzuari kryen vepër tjetër penale, 

brenda afatit të verifikimit atëherë dënimi me kusht ka për t’iu revokuar në dënim me burg.  

Pala e dëmtuar  U. S. nga ......, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontest civil. 

 Detyrohet i akuzuari V.S., që në emër të paushallit gjyqësor të arkëtojnë shumën prej 

20 €, në afat prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me kanosje 

përmbarimi. 

Njashtu i akuzuari obligohet që në kuptim të nenit 39 paragrafi 3, nën paragrafi 3.1 të 

Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, të arkëtojnë; shumën prej 30 €, në afat prej 30 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me kanosje përmbarimi. 

          

            2. Në bazë të nenit 364, parag. 1, nën parag. 1.3 të KPPRK-së i akuzuari N.S., 
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LIROHET NGA AKUZA 

            Se më datën 05.10.2018, rreth orës 23.00 min, në ......., në shtëpinë e përbashkët 

familjare, i pandehuri me dashje dhe me qëllim të dëmtimit të integritetit trupor të djalit të tij – 

të dëmtuarit V.S., ka shkaktuar dhunë në familje duke përdorur forcën fizike në kundërshtim 

me nenin 2, nën paragrafi 2, pika 1.2.1-1.2.5 të Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, në 

atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje paraprake verbale rreth grindjes së të dëmtuarit me 

bashkëshorten e tij, i pandehuri zbret në dhomën e të dëmtuarit dhe i kërkon shpjegim, mirëpo 

kur i dëmtuari i kërkon të largohet nga dhoma e tij, i pandehuri tensionohet dhe përfshihen në 

një mosmarrëveshje verbale fillimisht me sharje e fyerje të dyanshme e cila pason me shtyrje 

në mes njëri tjetrit, e cila eskalon kur i pandehuri e tërheq për bluze të cilën ia shqyen, më pas e 

kap për krahë dhe e shtrëngon me forcë dhe godet me shqelm në pjesë të ndryshme të trupit, 

me ç`rast të dëmtuarit i si pasojë e goditjeve fizike i shkakton lëndime të dukshme të cilat 

evidentohen në raportin mjekësor nr.5518 të datës 05.10.2018 lëshuar nga Shtëpia e Shëndetit 

në Ranillug. 

-me çka kishte për të kryer veprën penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 188, parag. 3, 

nën parag. 3.1, lidhur me paragrafin 1, nën paragrafi 1.4 të KPRK-së. 

Pala e dëmtuar V. S.për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontes 

civil. 

Shpenzimet e procedurës bien në ngarkesë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

A    r    s    y    e     t     i     m 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.II.nr.1618/18, të parashtruar më 30.10.2018, ka kërkuar që ndaj të akuzuarve: V.S. nga fsh. 

......., për shkak të veprës penale: Sulmi nga neni 187, parag. 3 lidhur me parag. 1 të KPRK-së dhe N. S. 

nga ......., për shkak të veprës penale: Lëndim i lehtë trupor nga neni 188, paragrafi 3, nën parag. 3.1, 

lidhur me parag. 1, nën parag. 1.4 i KPRK-së, tё shpallen fajtorë dhe tё dënohen sipas ligjit. 

Gjykata shqyrtoi aktakuzën dhe me rastin e vlerësimit të së njëjtës dhe shkresave tjera 

të lëndës, konstatoi se aktakuza është e bazuar në ligj, andaj duke vepruar sipas të njëjtës, ka 

caktuar seancë gjyqësore për shqyrtim fillestar kundër të akuzuarve për dat.19.09.2019, në të 

cilën seancë gjyqësore pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurores së shtetit S. P., i akuzuari 

V. S., ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën dhe veprën penale për të cilën akuzohet, njëherit 

thekson se e pranon fajësinë për kryerjen e kësaj vepre penale. Ndërsa i akuzuari tjetër N. S., 

edhe   ky i i akuzuaar deklaron se e ka kuptuar aktakuzën dhe veprën penale për të cilën 
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akuzohet, por thekson se nuk e pranon fajësinë për kryerjen e kësaj vepre penale, sepse të 

njëjtën vepër nuk e ka kryer.  

             Kundër kësaj aktakuze mbrojtësi i të akuzuarit të dytë N. S. av. V. A., më datën 

24.09.2019, ka parashtruar kundërshtim, përkatësisht kërkesë për hedhjen e aktakuzës, e të 

cilën Kërkesë kjo gjykatë me aktvendimin me nr. të njëjtë të dt.17.10.2019, e ka refuzuar si të 

pa bazë. 

 Gjykata lidhur me rastin ka caktuar seancë për shqyrtim kryesor për dt. 19.11.2020 dhe 

vazhdimin e të njëjtës më dt. 24.11.2020, në të cilat seanca gjyqësore pas shtjellimit të provave 

gjatë procedurës, prokurorja e shtetit Kujtesa Fazliu, në fjalën  përfundimtare deklaron se 

mbetet në tërësi pranë aktakuzës dhe propozimeve që i njëjta i përmban pasi që gjendja faktike 

në këtë çështje penalo juridike është vërtetuar  si nga provat materiale që gjenden në lëndë, si 

raporti mjekësor, ekspertiza mjekoligjore, fotografit nga vendi i ngjarjes, dëshmitë e 

dëshmitarëve të dhëna në polici si dhe shkresat tjera që gjenden në lëndë, si dhe  nga dëshmitë 

e dëshmitarëve të paraqitura gjatë  shqyrtimit gjyqësor, ndërsa mospranimin e fajsisë,  se nuk e 

ka kryerë veprën penale, i akuzuari N. S. nuk e mbështeti me ndonjë provë konkrete. Kurse i 

akuzuari V.S. e ka pranuar fajësin , andaj kërkon nga gjykata që të akuzuarit ti shpall fajtor dhe 

ti dënoj sipas me dënim të paraparë me ligj. 

               I akuzuari V.S., në fjalën e tij përfundimtare deklaron se, e pranon fajësinë, e të cilën 

pranim e ka bërë që në fillim të kësaj procedure, ka gabuar, është penduar dhe prindërve të tij i 

kërkon falje dhe i premton gjykatës se më nuk do ta përsërisë një veprim të tillë ndaj prindërve 

të tij, po ashtu thekson se tani me prindërit qëndron mirë dhe prej atij momenti nuk kanë pasur 

kurfar  mosmarrëveshje, andaj kërkon nga gjykata që nëse eventualisht e shpall fajtor, me 

rastin e përcaktimit për llojin dhe lartësinë e dënimit të ketë parasysh faktin se si prind i dy 

fëmijëve të mitur dhe i pa punë, jeton në kushte shumë të vështira ekonomike dhe asnjëherë më 

parë nuk ka qenë i dënuar, në mënyrë që mundësisht t’i shqiptoj një dënim sa ma të but.   

             Mbrojtësi i të akuzuarit N. S., av. V. A., me rastin e paraqitjes së fjalës përfundimtare 

deklaron se me administrimin e provave gjatë procedurës, si dëshmitë e dëshmitarëve I.S.,  

U.S., personave zyrtar S. J. dhe D. R., si dhe mendimi i mjekut specialist, të gjitha këto 

vërtetojnë  faktin se N. S., nuk i ka shkaktuar lëndime trupore V.S., e po ashtu provat të cilat 

prokuroria e shtetit i ka siguruar  para  procedurës penale,  vërtetojnë faktin se i pandehuri 

N.S., me asnjë veprim nuk ka kryer veprën penale, lëndimet e lehta trupore,  nga neni 188 

parag. 3 nën parag. 3.1 në lidhje me parag. 1 nën parag. 1.4 të KPRK.  Andaj thekson se nuk e 

ka të qartë se si prokuroria,  një njeri të pafajshëm, një njeri të ndërgjegjshëm dhe punëtorë i 

policisë së Kosovës ta akuzoj për diçka që nuk e ka bërë, andaj nuk është lehtë të bartin 
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ngarkesën e personit të akuzuar,  a veçanërisht statusin që e posedon N. S.,  në cilësinë e 

policit. Andaj  i propozon gjykatës që të ketë parasysh mbrojtjen e të pandehurit, e cila ka qenë 

e qartë, e sinqertë, e pamohueshme dhe tërësisht identike me dëshminë  e dëshmitarëve,  se 

lëndimet të cilat i ka pësuar V. S., ai personalisht vet i ka shkaktuar,  dhe të njëjtin  ta liroj  nga 

fajësia e cila i vihet në barrë në bazë të aktakuzës se kinse më dt. 05.10.2018,  i ka shkaktuar 

lëndime të lehta trupore djalit të tij V. S. 

  N.S. në fjalën përfundimtare deklaron se në tërësi pajtohem me fjalën përfundimtare të 

mbrojtësit të tij av. V.A., andaj kërkon nga gjykata që ta shpall të pafajshëm dhe ta liroj nga 

përgjegjësia penale lidhur me këtë vepër penale.       

 

            Pjesa dënuese e aktgjykimit.     

 

            Në shqyrtimin gjyqësor dhe publik, sa i përket të akuzuarit V. S., përkitazi me veprën 

penale sipas pikës I. të aktakuzës, pas dëgjimit të së njëjtit, e  duke pasur parasysh se i njëjti 

gjatë së seancës së shqyrtimit fillestare  ka pranuar fajësinë, e po ashtu këtë e ka pohuar edhe 

me rastin e paraqitjes së fjalës përfundimtare, gjykata ka marrë aktvendim me të cilin ka 

pranuar pranimin e fajësisë nga i akuzuari V.S.,  ngase ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha 

kushtet ligjore për një gjë të tillë. Në këtë aspekt, gjykata ka konstatuar se i akuzuari e ka 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht 

nga i akuzuari, se pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe 

aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

Andaj, duke u bazuar në të cekurat më lartë, gjykata e ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

- se i akuzuari V. S., me dashje e ka kryer veprën penale; Sulmi nga neni 187 paragrafi 

3 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në pikën I. 

të dispozitivit të aktakuzës, për të cilën vepër penale, gjykata të akuzuarin e shpalli fajtor, 

ngase veprimet e të njejtit i përmbajnë të gjitha tiparet e kësaj vepre penale dhe se për të njejtën 

është edhe penalisht përgjegjës. 

Me rastin e vendosjes për llojin dhe lartësinë e dënimit ndaj të akuzuarit për veprën 

penale të kryer,  gjykata  vlerësoi të gjitha rrethanat të cilat në kuptim të nenit 70 të KPRK-së, 

ndikojnë  në shqiptimin e  drejtë dhe meritor të dënimit ligjor. Në veçanti për ketë rast  si 

rrethana lehtësuese për të akuzuarin gjyqtari i vetëm gjykues pati parasysh pranimin e fajësisë 

nga i njëjti, si prind i dy fëmijëve të mitur nën moshën dy vjeqare jeton në kushte shumë të 

vështira pa kurfar të ardhurash personale, është penduar dhe prindëve të tij iu kërkon falje 
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publike, se ka gabuar dhe pemton se në të ardhmen nuk do t’i shqetësoi, përkatësisht nuk do të 

kryej vepër tjetër penale, se për herë të parë ka rënë ndesh me ligjin, se ndaj tij nuk udhëhiqet 

procedurë tjetër penale, si dhe faktin se prej ati momenti më nuk ka pasur kurfar problemi me 

prindërit e tij. Ndërsa gjyqtari i vetëm gjykues, nuk ka gjetur ndonjë rrethanë rënduese për të 

akuzuarin. 

Sipas bindjes së gjyqtarit të vetëm gjykues, dënimi me kusht i shqiptuar si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi, ndaj të akuzuarit, duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura më lartë, 

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

akuzuarës. 

Gjyqtari i vetëm gjykues, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim, mund të arrihet 

edhe qëllimi i dënimit nga neni 38 i KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit 

nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij, të parandalojë 

personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën 

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

Pala e dëmtuar U. S.për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest 

civil. 

Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të 

akuzuarës, gjykata, bazuar në nenin 451 paragrafi 1 i KPPRK-së, ka vendosur që të akuzuarin 

ta detyrojë për ta paguar paushallin gjyqësor në shumën prej 20 € (Njëzetë euro), si dhe 30 € 

për Programin për Kompensimin e Viktimave të Krimit,  në afat prej 15 ditësh nga dita  e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi me kanosje përmbarimi. 

 

 

            Pjesa liruese e aktgjykimit. 

 

           Gjykata me qëllim të vërtetimi dhe konstatimit  të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike 

sa i përket veprës penale sipas pikës II. të dispozitivit të aktgjykimit, me të cilin vepër 

ngarkohet i akuzuari N. S., ka shtjelluar edhe prova të tjera, ka dëgjuar dëshmitarët: U.S., Irena 

Stamenkoviq, S. J.i, D. R., , si dhe provat materiale: Raportin fillestar të incidentit, raportin e 

oficerit, deklaratat e të pandehurve të dhëna në polici deklaratat e dëshmitarve, raportin 
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mjekësor nr.5518 të datës 05.10.2018 të lëshuar nga Shtëpia e shëndetit në Ranilluk në emër të 

V. S., ekspertiza mjeko ligjore dhe fotografit që gjend në shkresat e lëndës.  

               Nga dëshmia e dëshmitarës U. S., gjykata vërtetoi faktin se të njëjtës i kujtohet se 

natën kritike djali i saj V. ka qenë në fshat dhe kur është kthye në shtëpi ka dëgjuar një 

mosmarrëveshje që kishte bashkëshortën e tij, nuk e din arsyen se përse por i njëjti ka qenë 

agresiv, e po ashtu thekson se nuk është e vërtetë se N. dhe V. e kanë shtyrë njëri tjetrin me 

duar, dhe nuk janë konfrontuar fizikisht, por e din se Vlladimiri ka kërcyer nga tarasa dhe i ka 

rën xhamit të derës së hyrjes me grusht  dhe e ka thyer të njëjtin, me ç’rast është lënduar vet në 

dorë, duke i shkaktuar disa gërvishje.  

                  Nga dëshmia e dëshmitares I. S., gjykata vërtetoj faktin se ditën kritike bashkshorti 

i saj V. ka qenë diku në fshat me shoqëri, dhe kur është kthyer në shtëpi vërehej se kishte 

konsumuar alkool, ka filluar  një mosmarrëveshje me të njëjtin, edhe atë për diçka krejt pa 

lidhje, vetëm për arsye se e ka njoftuar e ka kërkuar një shokë i tij rreth kryerjes së një pune 

lidhur me një automjet, andaj pasi që kanë fëmijë të vogël, ka hyrë në dhomën tjetër, vjehrria e 

saj janë ardhur dhe kanë filluar të bisedojnë me bashkëshortin e saj V. dhe pasi ishte duke u 

kujdesur për fëmijën nuk e ka vërejtur se kush ia ka mbyll derën dhe më tutje  nuk ka parë se 

çka kanë ndodhë në mes tyre, vetëm se ka dëgjuar se kanë biseduar me tone të larta në mesë 

veti. Pastaj derën ia ka hapur vjehrri, ndërsa vjehrrën e ka vrejtur se kishte qenë ulur jashtë në 

oborr dhe vërehej se ishte e lënduar,  e po ashtu edhe bashkëshorti  i saj V. ishte në oborr  ku 

edhe ai kishte disa lëndime në dorë. Dëshmitarja në vazhdim thekson se  ajo nuk e ka vërejtur 

se vjehërri  N.  ia ka shkaktuar ato lëndime bashkëshortit të saj, por pas bisedës me 

bashkëshortin e saj V., i njëjti i ka rrëfyer se lëndimet vet i kishte shkaktuar. E po ashtu duke 

dalë nga dhoma, ka vërejtur se ishte i thyer xhami i derës së hyrjes ku banon kunati i saj me 

bashkëshorten e tij. 

  Dëshmitari, S. J., lidhur me rastin deklaron se pas konsultimeve paraprake me 

prokuroren kujdestare ka hartuar kallzimin penal ndaj të akuzuarve V. dhe N.S. .  Dëshmitari 

po ashtu thekson se V. S.i gjatë paraqitjes së deklaratës së tij të dhënë në polici ka deklaruar se 

përveq konfliktit verbal në mes veti kanë pasur edhe kontakt fizik, e po ashtu i njëjti vërehej se 

kishte lëndime në dorë, por rreth lëndimeve nuk është deklaruar, ndërsa sipas deklaratave të 

anëtarëve të tjerë të familjes,  V. lëndimet i kishte shkaktuar vet duke zbritur nga kati i dytë në 

katin përdhes, sepse i njëjti nuk ka zbritur përmes shkallëve por ka kërcye. Në vendin e 

ngjarjes ka vërejtur enë dhe pajisje të tjera të kuzhinës  të thyera dhe të demolura, e po ashtu ka 

vërejtur edhe një xham të thyer të derës së hyrjes. 
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 Gjykata po ashtu nga deklarata e dëshmitarit, D. R.,  vërtetoi faktin se  natën kritike 

pas njoftimit lidhur me rastin, së bashku me kolegen S. janë shkuar vendin e ngjarjes në ....... te 

familja S., në oborr kanë takuar N. , V. dhe U.,  kanë dëgjuar V. i cili në prezencën e tyre e ka 

fyer babain e tij N., i njëjti ishte agresiv dhe vërehej se ishte i përgjakur në dorën e djathtë, e 

kanë dërguar në ambulancën e fshatit ku i është dhënë ndihma e parë , pastaj është shoqëruar 

në stacionin policor, pasi që dyshohej se ishte nën ndikim të alkoolit, i kanë bërë alkotestin por 

ka rezultuar se nuk ka qenë nën ndikim të alkoolit.  Në stacionin e policisë i njëjti ka deklaruar 

se  lëndimet i kishte shkaktuar vet në momentin kur me dorë e kishte thye xhamin e derës së 

hyrjes,  e po ashtu në vendin e ngjarjes e kanë vërejtur  xhamin e derës së hyrjes se kishte qenë 

i thyer, andaj thekson se  nuk e din arsyen se për çka është bërë kallëzimi penal ndaj N. S.. 

 I akuzuari N.a S., me rastin e paraqitjes së mbrojtjes së tij deklaron: se natën kritike 

në ora 21 e 40 minuta, ka dëgjuar një zhurmë në katin e dytë, ku banon djali  i tij V.  me 

bashkëshorten e tij dhe fëmijet e tyre të vegjël, e po ashtu duke pasur parasysh se reja ishte në 

muajin e 9  të shtatzanisë, me bashjëshortën e tij U. janë shkuar tek të njëjtit dhe kur e kanë 

hapur derën, V.  në moment ka reaguar me fjalët, “ pse keni hyrë, nuk keni çka me kërkuar 

këtu”,  dhe ka filluar ta shtyj të njëtin ,  e po ashtu e ka kapur  për flokë nënën e vet U.,  i cili 

vërehej se ishte  nën ndikimin e alkoolit. I akuzuari N. po ashtu thekson se është munduar që ta 

qetësoj djalin e tij V. sepse vërehej se ishte shumë agresiv, duke tentuar ta vë nën kontroll, por 

nuk ka pasur sukses, sepse i njëjti ishte shumë agresiv, dhe  duke e shty ka arritur të ik dhe 

përmes dhomës ka dalër në terasë dhe ka kërcyer mbi  vreshta të rrushit, dhe e ka thyer edhe 

xhamin e deres së hyrjes. Kur janë dalër në oborr me bashkëshorten, e ka vërejtur se V.  në 

dorën e djatht kishte qenë i përgjakur, e ka larguar bashkëshorten pasi që e njëjta ishte e 

shqetësuar, kur e vërejti djalin e lënduar, agresiv dhe me sëjlleje të pakontrolluara, ka filluar të 

përdor fjalë fyese ndaj tij, i cili fjalë fyese ndaj tyre ka përdor edhe në prezencën e policisë, e të 

cilët i kishte ftuar  për deri sa janë dalër në oborr . I akuzuari në vazhdim thekson se djali i tij 

V. këto veprime i ka bërë në momentin e tij psiqik i pa kontrolluar dhe nuk ka qenë i 

vetëdijshëm, sepse në momente të caktuara, kur përdor alkool e përjeton gjendjen e agrisiviteti 

duke pasur parasysh se i njëjti mjekohet në kliniken e neuropsikiatrisë, dhe sipas udhëzimeve 

të mjekut, kur përdor terapi nuk guxon ta përdor alkoolin. Andaj thekson se nuk është e vërtetë 

se ka përdorur ndonjë forcë apo mjet me të cilën do ti kishte  shkaktuar ndonjë lëndim trupor 

djalit të tij V., përkatësisht nuk e ka shty me dorë, dhe asë nuk e ka shqelmuar ashtu si që 

thuhet në aktakuzë, por lëndimet trupore i njëjti i ka shkaktuar vet kur ka kërcyer nga tarasa 

dhe kur e ka thyer xhamin e  derës së hyrjes së shtëpisë. 



 Numri i lëndës: 2018:065029 
 Datë: 08.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01327564 
 

9 (10)  

   
2
0
1
8
:0
6
5
0
3
0

 

Gjykata me kujdes të veçantë vlerësoj deklaratë e dëshmitarëve, I.S., U.S. , S. J. dhe D. 

R., të njëjtat si të tilla në tërësi i përfilli dhe ia fali besimin, sepse  sa i përket rrëfimit lidhur me 

rastin në fjalë,  ishin të këjarta,  të logjikshme, mjaftë bindëse, në përputhshmëri njëra me 

tjetrën dhe në pajtueshmëri të plotë me mbrojtjet e paraqitura nga i akuzuari. Themi se ishin në 

përputhshmëri njëra me tjetrën nga fakti se gjithë këta dëshmitarë rastin e përshkruajnë njësoj 

se V. S., natën kritike vet është lënduar në momentin kur ka kërcyer nga tara dhe e ka  goditur 

me grusht xhamin e derës së hyrjes së shtëpisë, e këtë e pranon edhe vet V., i cili  me 

deklaratën e dhënë në polici  më datën 06.102018 kishte deklaruar se “ unë nga revolta jam 

dalër jashta, me dorë e kam goditur derën, e kam thyer xhamin me çrast më janë shkaktuar 

lëndime në dorë”, e po ashtu edhe nga provat materiale, përkatsisht fotot që gjenden në 

shkresat e lëndës,   shihet se i dëmtuari  ka disa gërvishje në kraharor, të cilat gërvishje  nuk 

kanë mundur t i shkaktohen nga shtyrja me duar e njëri tjetrit, apo duke e shqelmuar, ashtu si 

që thuhet në dispozitivin II. të aktakuzës, e të cilin fakt nuk e ka dëshmuar asnjëri nga 

dëshmitarët si dhe as vet i dëmtuari V..  

Gjykata po ashtu e vlerësoi edhe mbrojtjen e paraqitur nga i akuzuari N. S., të cilën si të 

tillë e përfilli dhe ia fali besimin, sepse i njëjti në mënyrë të kjartë e përshkruan se si ka 

ndodhur rasti dhe se  lëndimet trupore,V. vet i ka shkaktar në momentin kur ka kërcyer në një 

lartësi nga tarasa mbi shtratin e një hardhie të rrushit dhe me rastin kur e ka thyer me dorë 

xhamin e derës. 

Gjykata po ashtu vlerësoi me kujdes edhe pretendimin e fjalës përfundimtare të 

prokurores së shtetit dhe vëren se prokuroria nuk ka arritur të ofroj prova të mjaftueshme me të 

cilat plotësohet standardi i të provuarit në një procedurë penale. Gjykata ka vlerësuar këto 

prova të paraqitura gjatë shqyrtimit gjyqësor në unitet njëra me tjetrën dhe bazuar në nenin 8 

dhe 361 të KPP-së, të cilat e përcaktojnë mënyrën e çmuarjes  së provave, vlerësimin e fuqisë 

provuese dhe vërtetësisë së tyre në bazë të përmbajtjes së secilës dhe bindjes së brendshme të 

gjykatës, arrin në konkluzionin se ndryshe nga ç’pretendohet nga akuza, nuk provohet tej çdo 

dyshimi të bazuar që i pandehuri të ketë kryer veprën penale të paraparë në pikën II. të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi- Lëndim i lehtë trupor nga neni 188, paragrafi 3, nën parag. 3.1, 

lidhur me parag. 1, nën parag. 1.4 i KPRK-së, dhe se pretendimet e prokurorit të shtetit nuk 

mbështeten me provat e ofruara dhe të administruara në këtë shqyrtim gjyqësor. 

Gjykata vlerëson se përgjegjësia penale duhet të provohet, askush nuk mund të shpallet 

fajtor në bazë të supozimeve pa pasur prova të drejtëpërdrejta të cilat do ta përshkruanin me 

saktësi ekzistimin e fakteve përkitazi me kryerjen e veprës penale, prandaj edhe në të drejtën 

penale vlen parimi “ In Dubio Pro Reo”, pra mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të 
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rëndësishme për çështjen interpretohen në favor të të pandehurit dhe të drejtat e tij, në 

mbështetje të nenit 3,parag.2 të KPPRK-së. 

 Meqenëse nuk është vërtetuar se i akuzuari N. S. të ketë ka kryer veprën penale, lëndim 

i lehtë trupor si në aktin akuzues, gjykata, në kuptim të nenit 364. paragrafi 1, pika 1.3 të 

KPPRK-së, të akuzuarin e ka liruar atë nga akuza.         

I dëmtuari V.S. nga ......, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në 

kontest civil.           

 Vendimin mbi paushallin gjyqësor gjykata e mbështeti në dispozitat e nenit 453 lidhur 

me nenin 450 dhe nenin 454 parag. 1 të KPPRK-së.  

  Gjykata nga të cekurat më lartë ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                           GJYKATA THEMELORE NE GJILA -DEGA NË KAMENICË-  

P.nr.218/2018, m datën 08.12.2020. 

                                                                                                                      Gj y q t a r i,                              

                                                                                             Sadri Krasniqi,d.v.                                                                                              

 

Këshilla  Juridike: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 ditësh nga   

dita  e marrjes së këtij aktgjykimi, Gjykata Apelit në Prishtinë, për mes kësaj gjykate. 


