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Numri i lëndës: 2019:104953 

Datë: 07.07.2020 

Numri i dokumentit:     01011962 

 

P.nr. 3926/2016 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DEVIZIONI PENAL në përbërje me gjyqtarin e vetëm gjykues Alban Ajvazi dhe zyrtaren 

ligjore Rufadije Halimi - Rexhepi, në çështjen penale kundër të akuzuarit E.J., për veprën 

penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 3 pika 3.1 të KPRK-së, i akuzuar sipas 

aktakuzës  së Prokurorisë  Themelore në Prishtinë – Departamentit të Përgjithshëm 

PP/II.Nr.4148/2016, të dt. 06.12.2016, në shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datë 10.06.2019, 

në të cilën kanë qenë të pranishëm Prokurori i Shtetit Fatmir Behrami, e dëmtuara B.J., 

mbrojtësi i të akuzuarit, avokate Ilirjana Osmani Serreqi dhe i akuzuari E.J., me datë 

12.06.2020 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 07.07.2020, përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

I akuzuari: 

 

E.J., i biri i S. dhe H., e gjinisë B., i lindur më .., nga Prishtina, lagja “L.”, Rr. B.C.”, Nr. ..., i 

martuar, ka te kryer Fakultetin e gjuhëve të huaja, me profesion Biznesmen, me numër 

personal ..., me numër telefoni ..., Shqiptar, shtetas i Suedisë. 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

SEPSE:   

 

I. Me dt. 13.07.2016, rreth orës 11/20, në Fushë Kosovë, në rr. “P.”, në objektin e 

firmës “E.G.”, pas një mosmarrëveshje në mes të bashkëshortëve, i pandehuri ka 

filluar ta sulmojë duke e kapur për fyti, flokësh duke e rrahur dhe gjuajtur për toke, 

tani të dëmtuarën B.J., më ç ‘rast i ka shkaktuar lëndim të lehtë trupor, të cilat 

paraqesin ndrydhje të indeve të buta në regjionin e kokës dhe regjionin e shputës së 

këmbës së majtë, me pasoja të përkohshme të shëndetit. 

 

    - me ketë ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 3 pika 3.1 të 

KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në bazë të nenit të lartcekur dhe neneve7:17: 41; 42; 43; 45 dhe 73 të KPRK-së 

dhe neneve 365, 450, 463 të KPPK-së, të akuzuarin: 
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E G J Y K O N 

 

Të akuzuarit: E.J. i shqipton dënim me burg në kohëzgjatje prej tetë  (8) muajve burgim efektiv, i 

cili dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Obligohet i pandehuri që të paguaj shpenzimet procedurale dhe atë për ekspertizën mjeko 

ligjore shumën prej 20€, si dhe paushallin gjyqësor në shumë prej 30€ si dhe në emër të Fondit 

për Mbrojtjen e Viktimave në shumën prej 30€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

E dëmtuara: B.J., me vendbanim  në, Rr.”B.C.”, nr.... në Prishtinë, për realizimin e kërkesës 

pasurore - juridike udhëzohen në kontest të rregullt civilo – juridik. 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë/Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzë me numër 

PP/II.Nr.4148/2016, të dt. 06.12.2016, për veprat penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 

par. 3 pika 3.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimet gjyqësore me datat 21.05.2019, 12.07.2019, 

26.06.2019 dhe 12.07.2019, 16.01.2020, 04.02.2019, 04.03.2020, dhe 10.06.2020, ku në 

seancën e fundit të datës 10.06.2020 ka prezantuar prokurori i Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm Fatmir Behrami, i cili gjatë tërë shqyrtimit gjyqësorë 

dhe në fjalën përfundimtare ka mbetur në tërësi pranë aktakuzës  së paraqitur, dhe i ka 

propozuar gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta dënoj në bazë të ligjit. 

 

I akuzuari E.J.  në seancën gjyqësore është deklaruar i pafajshëm. 

 

Fjala Përfundimtare 

 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare deklaron se:  

Përgjatë shqyrtimeve gjyqësore të mbajtur më datë 12.07.2019, 16.01.2020, dhe 04.03.2020, në 

mënyrë të plotë u vërtetua se i pandehuri ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë truporë nga 

neni 188. Par.3 pika 1.3 të KPRK-së. Se i pandehuri ka kryer veprën penale si në dispozitiv të 

kësaj aktakuze kjo u vërtetua si rezultat i administrimit të provave në shqyrtimin gjyqësor si 

dhe në mënyrë të plotë u vërtetuan elementet e veprës penale të lëndimit të lehtë truporë, e që 

ndërlidhen me veprimet e të pandehurit.Vepra penale Lëndim i lehtë truporë nga neni 188 par.3 

pika .3. të KPRK-së e kryer nga i pandehuri është kryer me dashje direkte, ndërsa kryesi ka 

vepruar duke përdorur forcën me qëllim të shkaktimit të lëndimit të personit tjetër, këto 

veprime e përbejnë figurën e veprës penale të lartcekur. Në rastin konkret, për gjatë shqyrtimit 

gjyqësor administrimit të provave pa mëdyshje u vërtetuan elementet e kësaj vepre 

penale.Gjendja faktike e përshkruar si në diapozitiv të Aktakuzës është vërtetuar gjatë 

administrimit të provave materiale siç janë: Raporti mjekësorë dhe ekspertiza mjeko-ligjore e 

përgatitur nga eksperti mjeko-ligjore Dr. N.U. foto-dokumentacioni i të dëmtuarës B.J.. Si dhe 

provat personale dhe atë deklarata e të dëmtuarës në shqyrtim gjyqësor. Po ashtu kjo gjendje u 

vërtetua edhe nga deklaratat e të dëmtuarës F.J., e cila në deklaratën e saj ka deklaruar: se me 

të pandehurit kam qenë në marrëdhënie familjare-bashkëshorte, ndërsa me datën 12.06.2016, 

pasi që ish bashkëshorti im nuk kishte qenë në shtëpi dy ditë me arsyetimin se i njëjti ka qenë 

në udhëtim zyrtar, ndërsa unë së bashku me djalin tim N.J. në atë kohë 3 vjeçar kemi shkuar në 

zyrën e bashkëshortit-firma Euro Glass dhe E-N logjistike që të takoj bashkëshortin tim dhe të 



 Numri i lëndës: 2019:104953 
 Datë: 07.07.2020 
 Numri i dokumentit: 01011962 
 

3 (11)  

   
20
19
:1
04
95
4 

sqarohem me të pse nuk më lejon që të shkoj në punë që të vazhdoj si përfaqësuese ligjore e 

firmës, Ka shtuar se kur kam shkuar në firm se bashku me djalin tim N., dhe kam hyr në zyrën 

e bashkëshortit, ai kishte qenë duke folur në telefon, dhe kur me ka pa mua qe ka hyr e ka nal 

telefonin e ka ndal telefonin, unë ju kam drejtuar me fjalët “E. ne duhet të bisedojmë” dhe në 

atë moment në prezencë të djalit dhe A.H.me ka kapur për fyti dhe me ka përplasur për depare, 

duke me shkaktuar lëndime trupore. Ka shtuar se i pandehurit në mënyrë të vazhdueshme ka 

ushtruar dhunë ndaj të saj, ndërsa në ditën kritike është sulmuar tri here nga i pandehuri dhe atë 

në koke, abdomen dhe këmbë. Gjendje faktike u vërtetuar edhe në bazë të ekspertizës së 

mjekut ligjor Dr. N.U., me numër ref: Pr.762 e datës 30.11.2016, ku i njëjti ka konstatuar: se e 

dëmtuar B.J. ka pësuar ndrydhje të indeve të buta në regjionin e kokës dhe regjionin e shputës 

së këmbës së majtë. Dëmtimet janë shkaktuar si rezultat i veprimeve mekanike të mjetit të fortë 

mretës (jo të mbehtë) si të tilla bëjnë pjesë në dëmtime të lehta trupore me pasoja të 

përkohshme për shëndetin. Po ashtu edhe nga foto-dokumentacioni i të dëmtuarës B.J., u 

vërtetua gjendja faktike sa i përket shkaktimit të lëndimeve dhe se i pandehuri me dashje ka 

ushtruar dhunë ndaj të dëmtuarës duke i shkaktuar lëndime trupore të përshkruara si më 

lartë.Ndërsa sa i përket dëshmitareve të propozuar nga ana e mbrojtjes sic janë: A.H., L.M.dhe 

E.A., gjykatës i propozojmë qëmos të ja falë besimin deklaratave të këtyre dëshmitareve pasi 

që deklarimi i tyre në shqyrtim gjyqësor ka qenë në kundërshtim të plotë me gjendjen faktike 

bazuar në provat tjera personale dhe materiale.I pandehuri, në mbrojtjen e tij, ka mohuar 

kryerjen e veprës penale me qëllim që të i shmanget përgjegjësisë penale, ndërsa mbrojtja e tij 

ka qenë në kundërshtim të plotë me provat të cilat janë administruar në shqyrtim gjyqësor.Tek i 

pandehuri, ka ekzistuar dashja direkte për kryerjen e veprës penale, pasi që i njëjti ka ndërmarr 

veprimin me qëllim të shkaktimit të pasojës që do të thotë se e ka dëshiruar pasojën ku me 

veprimin e tij është shkaktuar pasoja të cilën edhe e ka dëshiruar që të shkaktohet.Prokuroria 

gjatë matjes dhe përcaktimit të lartësisë së dënimit për të akuzuarin, gjykatës i propozon që të 

marr parasysh rrethanat rënduese dhe ato lehtësuese. Si rrethana rënduese gjykatës i propozon 

që ta ketë parasysh: pesha e veprës penale e cila vepër kohëve të fundit është ne rritje e sipër e 

cila njëkohësisht ka ngritur edhe rrezikshmërinë shoqërore për qytetarët e vendit, dashja si 

element qenësor i veprës penale, kju i pandehu e shfaqur me rastin e kryerjes se veprës 

penaleAndaj, mbetëm në tërësi pranë aktakuzës, përshkrimit faktik dhe juridik të veprës penale 

dhe i propozoj gjykatës që të akuzuarin E.J.  ta shpall fajtor dhe ta i shqiptoj dënim sipas 

Kodit.Duke ju referuar asaj që theksova me latë jam i bindur se gjykata kundër të akuzuarit do 

të marrë aktgjykimin fajësues komfor nenit 365 të KPPRK-së, për shkak së është vërtetuar 

përtej dyshimit të bazuar mirë se ne veprimet e tyre qëndrojnë elementet e veprës penale të 

përshkruar si më lartë.Andaj gjykatë e nderuar unë si prokuror i shtetit pasi që kam analizuar si 

rrethanat rënduese dhe ato lehtësuese në këtë rast konkret, vlerësoj se nga provat e cekura më 

lartë u vërtetua në tërësi përtej dyshimit mirë të bazuar se i akuzuari ka kryer veprën penale për 

të cilën akuzohen dhe kërkoj nga gjykata që pasi ti vlerësoj rrethanat rënduese dhe lehtësuese 

të njëjtit ti shpall fajtor dhe ti dënoj sipas kodit.  

 

E dëmtuara B.J.,  në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: e përkrah fjalën përfundimtare të 

prokurorit të shtetiti. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit, avokate Iliriana Osmani Serreqi në fjalën përfundimtare 

deklaron se: Cilësimi i veprës penale “lëndim i lehtë trupor” nga neni 188 i KPRK-së, sipas 

paragrafit 3 të këtij neni mbi bazë të pretendimeve të Prokurorisë se pala e dëmtuar është 

“viktimë e ndjeshme” në rrethanat e rastit nuk është as i bazuar dhe as i provuar sipas 

avokates.Bashkësia faktike martesore në mes të pandehurit dhe të dëmtuarës ka qenë e 

ndërprerë një vit para ngjarjes për të cilin kundër të pandehurit është iniciuar ky procedim 

penale (deklarata e të pandehurit në shqyrtimin e datës 04.03.2020, kurse shkurorëzimi i palëve 
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është përfunduar me Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë C.Nr. 2360/2016 të datës 

14.11.2017 që nuk është konstestuese).Lidhur me veprat penale të lëndimit të lehtë trupor, fakti 

se mes të pandehurit dhe viktimës ekziston një marrëdhënie familjare, në cilëndo formë (edhe 

pse në rrethanat e rastit konkret bashkësia faktike martesore ka qenë e ndërprere) për se, nuk 

është me ndikim në cilësim me automatizëm të veprës penale, sipas paragrafit 3 të nenit 188 të 

KPK-së dhe kjo argumentohet me sa vijon: Me udhëzuesin e Gjykatës Supreme të Kosovës për 

politikat ndëshkimore sqarohet se: “Qëllimi I përkufizimit partner familjar është që të 

përshkruajnë, pa iu referuar gjinisë, marrëdhënien e cila mund të çojë deri te ndjeshmëria për 

shkak të afinitetit e jo për shkak të marrëdhënieve familjare” (faqe 81, fusnota 45 e Udhëzuesit 

(shih edhe komentari I Kodit Penal të Kosovës, faqe 505 për viktimat e ndjeshme lidhur me 

veprën penale nga neni 1 o KPK-së). Ky shpjegim gna udhëzuesi për politikat ndëshkimore 

saqron se marrëdhënia familjare, mund të coj por jo domosdoshmërish con te ndjeshmëria per 

shkak të marrëdhënies familjarë në mes te viktimës dhe të pandehurit. Cilësimi I viktimës si 

viktime e ndjeshme duhet bërë mbi bazë të kritereve vlerësuese të ekzistimit të një raporti të 

nën-shtruemshërise, qofte psikologjike, fizike apo mendore të viktimës në raport me kryesin, e 

të cilat kritere duhet të provohen prej rastit në rast (shih Udhëzuesi për politikat ndëshkimore – 

Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës,, faqe 82;.. “. Kjo përfundimisht sqarohet edhe me 

Kodin e ri Penal të Kosovës më përkufizimin e precizuar të viktimës së ndjeshme: 

“…marrëdhënia apo varësia e të cilit ndaj kryesit e bën atë veçanërisht të ndjeshëm ndaj 

viktimizimit të përsëritur, frikësimit të përsëritur apo hakmarrjes së përsëritur.”Përmes 

kërkesës për hudhje të Aktakuzës dhe përgjatë gjykimit në mënyrë të përsëritur është kërkuar 

që të sigurohet zyrtarisht aktgjykimi për urdhër ndëshkimor me të cilin pala këtu e dëmtuar , 

para ngjarjes kritike është dënuar për shkak të kanosjes se ish bashkëshortes se këtu të 

pandehurit, Znj. F.K., e të cilin pala pandehur nuk ka mundur vet ta sigurojë. Në pyetjen 

drejtuar palës së dëmtuar gjatë shqyrtimit gjyqësor e njëjta ka refuzuar të përgjigjet lidhur me 

këtë dënim. Me provat në shkresa të lëndës bashkëngjitur me Kërkesën për hudhje të 

Aktakuzës dhe me Parashtresën e të pandehurit të datës 19.07.2019, përfshire edhe aktgjykimin 

penal P.nr. 797/18 me të cilin e dëmtuara shpallet fajtore për vetëgjyqësimi apo Aktvendimin 

për urdhër mbrojtje C.nr. 2291/17 të shqiptuar ndaj palës së dëmtuar (atje pale përgjegjëse) 

dokumentohet presion sistemik psikologjik i ushtruar nga ana e palës së dëmtuar ndaj pales se 

pandehur dhe personave të afërt me të (coftë bashkëpunëtor apo miq), prej vitesh. Prandaj, si 

mund të konsiderohet viktime e ndjeshme në raport me të pandehurin, personi që është në 

gjendje të kërcënoj, shantazhoj, shqetësoj pa ndalur, në vazhdimësi, këtu të pandehurin dhe të 

afërmit e tij? Apo, në një situate hipotetike, sikur në rrethanat e rastit palë e dëmtuar këtu të 

ishte këtu i pandehuri, kurse e dëmtuara pale e pandehur, a do ta gjykonte Gjykata veprën në 

formën e saj të cilësuar vetëm për faktin e ekzistimit të një raportit formal familjar në mes të 

palëve, pa u lëshuar në vërtetimin e ekzistimit të elementit të ndjeshmërisë. Nën-shtrueshmëria 

e palës së dëmtuar në raport me të pandehurin me asgjë nuk është provuar. Provat në shkresa të 

lëndës përjashtojnë çdo rrethanë çdo indikacion të ekzistimit të ndonjë raporti të nën-

shtrueshmërise së palës së dëmtuar në raport me të pandehurin, e për t’u cilësuar e njëjta si 

viktime e ndjeshme lidhur me veprën penale me të cilën ngarkohet I pandehuri. Rrjedhimisht, 

kjo e bën të pambështetur kualifikimin e veprës penale të lëndimit të lehtë trupor, sipas 

paragrafit 3 të neni 188 të KPRK-së, (në fuqi në kohën e lëndim).Përjashtimi I përgjegjësisë 

penale të pandehurit lidhur me veprën penale nga neni 188 i Kodit nr. 04/L-082- Kodi 

Penal i Kosovës nga baza e nenit 13 dhe 17.2 KPK-së, duke argumentuar lidhur me 

përjashtimin e përgjegjësisë penale të të pandehurit lidhur me veprën penale nga neni 188 i 

Kodit nr. 04/L-082- Kodi Penal i Kosovës nga baza e nenit 13 dhe 17.2 KPK-së, ku potencon 

se Sikur dëshmia e palës ë dëmtuar, si e përshkruar në paragrafin 2 më sipër të ishte e vërtetë 

krahasuar mes fizikusit të palës së pandehur dhe palës së dëmtuar si dhe faktin që pala e 

pandehur është i certifikuar edhe për arte marcial, nuk mund të këtë asnjë mëdyshje se sulmet 
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siç i përshkuar pala e dëmtuar nuk do të përfundonin me lëndime të lehta trupore. Shto kësaj 

edhe faktin se asnjëri prej dëshmitareve nuk ka vërtetuar, por përkundrazi ka kundërshtuar 

pretendimet e palës së dëmtuar se e njëjta ëshë sulmuar, i  pandehuri ka ndërmarr veprimin e 

parandalimit të rrezikut të sulmit të të dëmtuarës ndaj punonjëses së tij Veprimi i tij i ndaljes së 

vërsuljes së të dëmtuarës ndaj punonjëses së të pandehurit në vend pune në Kompani është i 

shtyer nga nevoja ekstreme për të sprapsur prej tjetrit (në rrethanat e rastit ndaj punonjëses 

A.H.), rrezikun e atë vastshëm e të paprovokuar, i cili nuk mund të evitohej ndryshe. I 

pandehuri me të parë të dëmtuarën që është duke vrapuar në drejtim të punonjëses A.H., në 

momentin kur kjo e fundit është larguar nga zyra ky verbalisht është sulmuar nga pala e 

dëmtuar, me qëllim të parandalimit të sulmit ndaj punonjëses së tij, ka zmbrapsur sulmin, duke 

shtyer madje edhe pa dashje të dëmtuarën, me c’rast ajo ka rrëshqitur, është rrëzuar dhe ka 

pasur lëndimet e përshkuara në raportin mjekësor të QKUK-së. Në veprimet e të pandehurit 

nuk ka ekzistuar dhe nuk është provuar dashja me qëllim të shkaktimit të një lëndimit ndaj të 

dëmtuarës. Veprimi i të pandehurit konsiston në zmbrapsjen e të dëmtuarës nga tentim sulmi 

ndaj punonjësja A.H.dhe për pasojë e rrëzimit, nga një pakujdesi e dëmtuara pëson edhe 

lëndimet e përshkuara në Raportin mjekësor të QQKUK-se. Në kuptim të nenit 12 të KPK-së 

“vepra e kryer në kushte e nevojës ekstreme nuk është vepër penale.Lidhur me raportin e 

qendrës emergjente të QKU i datës 13.07.2016, ka deklaruar se ky raport mjekësor është e 

vetmja provë kredibile mjekësore lidhur me lëndimin e lehtë trupor të të dëmtuarës meqë i 

njëjti është bërë mu në ditën e ngjarjes kritike, pas kontrollit të bërë nga ana e dy mjekëve 

specialiste., ku mjekët specialistë nuk konstatojnë lëndime në pjesë tjera të trupit të shkaktuara 

nga goditje me shkelma, grushtime apo mjete tjera shkelmash, çfarëdo qofshin.Sipas avokates 

të pandehurit lidhur me raportin e mjekut ligjor N.U. të datës 30.11.2016, i cili është përpiluar 

katër muaj pas ngjarjes kritike, nuk mund të interpretohet jashtë konstatimeve të vërtetuara të 

raportit e mjekëve specialistë nga QKUK – Qendra Emergjente. Sipas avokates Raporti nuk 

sqaron se për carë dëmtime bëhet fjalë as në cilat pjesë të trupit i ka konstatuar ato dëmtime, as 

me cilat prova i konstaton këto dëmtime, dhe as kur mund të janë shkaktuar këto dëmtime. Kjo 

provë e bashkangjitur me Aktakuzë nga Prokuroria Publike, nuk jep  sqarimet më bazike që 

duhet të përmbaje një raport mjeko ligjor, lidhur me Dëshmitë e dëshmitarëve, ku lidhur me 

dëshmitë e dëshmitareve L.M., E.A. dhe A.H.të dhëna në këtë shqyrtim gjyqësor janë prova të 

besueshme meqenëse të njëjtat nuk përmbajnë kundërthënie mes një dëshmie dhe tjetrës dhe 

japin sqarime të duhura në të gjitha pyetjet e parashtruara nga palët dhe gjykata lidhur me 

rrethanat e rastit.  Sipas avokates asnjëri nga dëshmitarët nuk ka vërtetuar as edhe një 

pretendim të vetëm të të dëmtuarës se ndaj saj është ushtruar dhunë fizike. Përkundrazi, 

dëshmitaret dëshmojnë se e dëmtuara nuk është rrahur nga i pandehuri, sic pretendon e 

dëmtuara dhe vërtetojnë provokimet, ngritje toni, fyerjet e të dëmtuarës drejtuar ndaj 

punonjëses së të pandehurit, të gjitha këto në Objektin komercial të të pandehurit në të cilin ka 

pasur edhe klientë, kurse vet punonjësja e atakuar nga e dëmtuara dëshmon edhe për vërsuljen 

e dëmtuarës ndaj saj.  Sipas avokates, provat tjera bindëse për dituatën e provokuar nga vet e 

dëmtuarës është nga vet e-maili i të dëmtuarës drejtuar të pandehurit më datë 28 Gusht 2016, 

pas ngjarjes kritike, në të cilin i drejtohet me sa vijon “Kam ba gabime, jam fajtore, tkam 

lëndu, jam pendu, jepma një mundësi, tkam lëndu me xhelozinë tem: (prova nr. 1 bashkëngjitur 

me Kërkesën për hedhje të aktakuzës dhe më Parashtresën e të pandehurit të datës 19.07.2019. 

Gjithashtu Mesazhet fyese të panumërta deri në kërcënime me sulm drejtuar nga pala e 

dëmtuar punonjëses A.H., si në shkresa të lëndës (p.sh. emaili i datës 15 Janar 2017 – prova nr. 

2 dorëzuar me Parashtresën e të pandehurit të datës 19 Korrik 2019 Kam me ardh me e qit zhag 

për flokësh, vërtetojnë tendenca të ushtrimit edhe të dhunës fizike nga ana e të dëmtuarës ndaj 

punonjëses së të pandehurit. Sipas avokates, provat e papranueshme janë fotografit e ndryshme 

të dorëzuara si prove nga e dëmtuara, për faktin se ndonjë mavijosje apo skuqje në trup mund 

të jetë shkaktuar kurdo qoftë para qoftë pas ditës kritike, dhe se lëndimet tjera me ndonjë mjet 
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përpos lëndimit në kokë dhe në shputë nuk janë konstatuar nga 2 mjekë specialistë që kanë 

kontrolluar detajisht të dëmtuarën, duke  propozuar që Gjykata ndaj të pandehurit të merr 

aktgjykim lirues në kuptim të nenit 364 (1.2) të KPPK-së, duke u bazuar në provat të cilat 

gjenden ne shkresat e lëndës.  

 

Pretendimet e të pandehuri te shprehur nëpërmjet mbrojtëses se tij janë të pamjaftueshme dhe 

nuk kanë asnjë baze ligjore. Marre parasysh provat e prezantuara pranë kësaj Gjykate nga ana e 

Prokurorit të shtetit tregojnë qartë dhe në mënyrë shume bindëse se i pandehuri ka kryer këtë 

vepër penale për të cilën akuzohet nga Prokuroria.  

 

Provat e Administruara 

Gjykata gjatë prezantimit të provave, ka dëgjuar dëshmitarët – (1) të dëmtuarën B.J., (2) 

dëshmitaret A.H., L.M., E.A. dhe ka bërë leximin e provave siç është (3) Ekspertiza e ekspertit 

mjeko-ligjor N.U., (4) Dokumentacionin e dorëzuar në gjykatë më datë 27.02.2020 të cilat i tek 

gjykata, të cilat janë prezantuar në shqyrtim gjyqësor, (5) Aktvendimin për urdhërmbrojtje 

C.nr.2291/17, i datës 07.09.2017, aktvendim i lëshuar në favor të palës së pandehur për shkak 

të dhunës së ushtruar nga ana e palës së dëmtuar, (6) emailat e palës së dëmtuar të datës 

21.12.2018, 02.01.2019, 09/01/2019, (7) Mesazhet kërcënues për personin R.M.drejtuar nga 

pala e dëmtuar të gjitha këto të bashkangjitura në kërkesën për hudhjen e aktakuzës pastaj 

provat e bashkangjitura në parashtresën e datës 19.07.2019 dhe atë emaili i datës 28.08.2016 

drejtuar të pandehurit nga pala e dëmtuar. (8) Emaili kërcënues drejtuar të pandehurit dhe 

punonjëses së të pandehurit A.H.nga pala e dëmtuar më datë 13.10.2016, 04.11.2016, 

11.04.2017, 15.06.2017, 23.08.2018, 25.08.2018, 30.08.2018, 04.9.2018, 9 faqe me prova me 

mesazhe dhe thirrje me përmbajtjet fyese dhe kërcënuese drejtuar punonjësve të pandehurit 

gjatë muajve tetor- dhjetor 2018, (9) 15 faqe me prova me mesazhe provokuese adresime 

vulgare, thirrje të panumërta telefonike drejtuar të pandehurit nga ana e palës së dëmtuar me 

datë 10.04.0219, emaili i datës 17.01.2020 me parashtresën e datës 02.03.2020, me fotografim 

të paautorizuar të të pandehurit dhe dëshmitares në sallë gjyqi dhe veprime kërcënimi drejtuar 

të pandehurit 1 faqe. (10) Mesazhi telefonik drejtuar palës së pandehur nga e dëmtuara B.J. pas 

datës 16.01.2020 në 3 faqe, dhe oferta për tërheqje e padish e kauzash me kusht te plotësimit të 

kërkesave materiale të saj ose oferat për pajtim në 3 faqe, emaili i datës 20.11.2019 po ashtu 

me përmbajte kërcënuese. (11) Si dhe provat tjerat të cilat gjendet në shkresat e lëndës. 

 

Gjykata duke vlerësuar gjitha provat një nga një dhe gjitha së bashku, në përputhje me nenin 

361 të KPPK-së, për veprën penale për të cilën akuzohet i akuzuari, ka vërtetuar gjendje 

faktike si në diapozitivi të këtij aktgjykimi. 

  

Deklarata e dëmtuarës – dëshmitares 

B.J. në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 12.07.2019 deklaroi se: Me datën 12.07.2016 kur 

kishte shkuar në zyrën e bashkëshortit, tek firma Euro & Glass në momentin që kam hy në 

firme, në objektin e vjetër të firmës aty kanë qenë dy pjesë të objektit ku në pjesën e parë ka 

qenë pjesa e servisimit dhe shitjes së xhamave të veturave ku aty ka pas zyrën bashkëshorti im, 

në hapësirën ku kam hy prezent kanë qenë kryepunëtori L.M.kanë qenë edhe dy punëtor tjerë 

A.M.dhe E.A., dhe kam vazhduar drejtë ne zyrën e E. ku me të hyr në zyre të tij se bashku me 

djalin tone, ky ka qenë ulur në karrigen e vet të punës duke biseduar në telefon dhe në 

momentin që më ka parë që kam hy në zyre e ka ndal thirrjen telefonike dhe është nis në 

drejtim timin pavarësisht që prezent ka qenë djali, dhe ju ka drejtuar me fjalët E. duhet me 

bisedu na dy, në atë moment me ka kap për fyti në prezencën të djalit N. dhe A.H., dhe me ka 

përplasur për veprën e cila ka qenë në zyrën e tij, në atë moment normalisht prej sjelljes së tij 

në të njëjtën kohe edhe jam ndie e frikësuar se nuk ka qenë hera e parë që ka ushtruar dhune, 



 Numri i lëndës: 2019:104953 
 Datë: 07.07.2020 
 Numri i dokumentit: 01011962 
 

7 (11)  

   
20
19
:1
04
95
4 

d.m.th. qysh prej shtatorit 1012 kam qenë viktime e dhunës në familje e që me raste ka ndodh 

qe e kam pas rrezik jetën tem dhe te djalit tem gjate shtatzënisë, ne atë moment A.H.tu e pa 

gjendjen time emocionale dhe shpirtërore e ka provoku situatën due iu drejtuar bashkëshortit 

tim me fjalët “cka lyp kjo këtu, une jam shefi këtu edhe mire ja paska ba qe e paske ushtrua 

dhune ndaj saj gjate ton kohës, në ndërkohe bashkëshortit im ka bërtittur gjate tërë kohës dhe 

në momentin që une e kam marr telefonin dhe e kam lajmruar policinë për rastin është ngrit 

nga karrtka në të njëjte kohe kanë bërtitur E. edhe A. dhe ajo duke e luajt rolin e viktimës kinsë 

po ndihet keq në atë situate ngritët dhe drejtohet afër tavolinës së E. për me marr çantën e saj 

personale me qëllim për me u largu nga firma, në atë moment E. i thotë A. “ti nuk ki nevoje me 

u largu prej ktuhit sepse ajo që duhet me i largu nga këtu është “kjo lavirja” duke mu drejtuar 

mu, unë kam reagu dhe në ate moemnet etëm e kam marr djalin duke dashur të dal prej zyrës 

me djalin për dore me ka kap për flok E. dhe me ka sill dhe me ka përplasë në toke disa here në 

beton, në prezencën e A. dhe në prezencën e tre punëtorëve të tij të cilët i kam cekur më lartë, 

dhuna ka vazhdu gjate gjithë kohës ndërsa personat të cilët i përmenda më lartë etëm kanë 

shikuar dhe nuk kanë tentuar që ta largojnë E. nga une. Dhuna që ka nddoh ka qenë jashtë 

zyrës ku unë jam larguar nga zyra e E., pastaj E. është kthyer në zyre ku e ka marr A. dhe ka 

vazhduar tek pjesa ku kanë qenë xhamat e veturave dhe aty është si lloj depo ku kanë hy 

brenda kanë biseduar 2 minuta me derë mbyll dhe janë dal prape nga aty ku A. ka filluar të dal 

nga objekti ndërsa unë ei kam thënë nuk ke ku shkon se ti ki me dhanë llogari për këto që po 

më ndodhin mua para policisë, dhe në atë moment E. ka menduar se po nisem në drejtim te A. 

për ta sulmuar dhe me ka kap prap për flok me ka përplas për toke dhe me ka sulmuar duke më 

goditur me shkelma, në rastin e dyte kur më ka kap për flokë në krah e kam pas edhe djalin ku 

edhe djali ka pësuar lëndime trupore.  

 

Në pritje të patrullës së policisë në firma paraqitet djal nga martesa e kaluar e E., Gj.J. i cili po 

ashtu ka qenë prezent edhe gjate ushtrimit të dhunës që E. ia ka bërë nenës së tij dhe normalisht 

ajo skenë nuk ka qenë e mirë për të he në atë moment kur E. e ka pa djalin e vet që ka hy në 

irmë i ka thënë “gjallon kjo osht ka don me mqu në burg kape vrajeni” e që për dëshminë e 

sjelljeve jo korrekte dhe kanosjës ekziston një aktgjykim që i shpall fajtor dy djemtë e E. nga 

martesa e kaluar. Duke e parë vonesën e policisë i ka kërku nga kryepunëtori L.M.që të më 

dërgoje në stacion policor pasi që gjatë gjithë kohës më kanë marrë në telefon se ku jam dhe 

cka është duke ndodh, kam hyp në veturë bashkë me Lulzimin dhe me djalin dhe ka kërkuar që 

të më dërgoje në stacion policor në Fushë Kosovë, i njëjti nuk më ka dërguar në stacionin 

policor në Fushë Kosovë por më ka sjellur në Prishtinë pa vullnetin tim duke u munduar që ta 

mshef këtë cka ka ndodh me E. ku unë disa herë kam kërkuar nga ai që ta ndal veturën dhe të 

më lejoj të zbres apo të më dërgojë në Polici por i njëjti nuk e ka ndalur deri sa më ka thir prap 

policia dhe i kam treguar se cka po ndodhë ku polici më ka kërkuar që ta lëshoj në interfon 

telefonin dhe i ka thënë – urdhëruar L. që ta ndal veturën aty ku është dhe të më lejoj të lirë, i 

njëjti ka nal vetrën ne Ulpianë në rrugën dëshmorët e kombit përballë aleancës ku aty ka ardhë 

një veturë ë policisë nga stacioni jugu dhe më kanë marrë në veturë dhe më kanë pyt çka ka 

ndodhë, une i kam treguar dhe të njëjtit më kanë dërguar lakërishte në Stacion të Autobusëve 

dhe më kanë thënë marre një taksi për Fushë Kosovë, dhe të dërgon në Stacion të Policisë pasi 

që në nuk kemi kompetencë që të dërgojmë atje, ku pastaj kam hyp në taksi dhe kam shkuar në 

stacion policor në Fushë Kosovë.  

 

Deklarata e dëshmitarit E.A. 

 

Në seancën e datës 04.03.2020 dëshmitari E.A. ka deklaruar se gjatë kohës sa kishte punuar në 

kompani të E.J.t (6-7 vite) nuk e kishe parë ndonjëherë palën e pandehur E.J. duke e goditur 

apo ushtruar dhunë ndaj të dëmtuarës.  
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Deklarata e dëshmitarit L.M. 

 

Dëshmitari L.M.në seancën e datës 04.03.2020, deklaroi se nuk e ksihte parë asnjëherë të 

akuzuarin E. duke e goditu apo ushtruar dhunë fisnike ndaj bashkëshortes së tij në Korrik të 

viti 2016. Dëshmitari gjithashtu deklaroi se e kishte vozitur të dëmtuarën deri tek banesa ku ajo 

banon, dhe kjo ka ndodhe me vullnet te së dëmtuarës. 

Në pyetjet e prokurorit të drejtuar dëshmitari L.M., a ka kërkuar e dëmtuara ta dërgoj në 

stacionin policor, ku dëshmitari L.M.u përgjigj se “Gjatë rrugës e dëmtuara ka filluar të qaj dhe 

ka kërkuar nga un që ta dërgoj në polici mirëpo pasi që banesa është përball stacionit policor 

dhe un nuk e kam dit arsyen pse po kërkon që të shkoj në polic, e njëjta nuk zbriti nga vetura 

dhe kërkoi që ta dërgoj tëk vllau në Uplianë.  

 

Deklarata e dëshmitarës A.H. 

 

“Dy muaj pasi kam filluar të punoj në firmën e burrit të saj e dëmtuara ka ardhun në kompani 

ka hre në zyrën time dhe me ka drejtuar me fjalët poshtëruese dhe fyese, prezent ka qenë E. ku 

u mundua ta qetësoj situatën, une  e kam marr qanten nga zyra dhe kam filluar të larohem nga 

aty pastaj nga mpbrama me ka ardhe e dëmtuara mirëpo unë jam larguar dhe nuk e kam kthyer 

kokën mbrapa se kam qëndruar në zyrë e dëmtuar me ka drejtuar me fjalët është dashtë me ditë 

kon e ka grue E. e tani me ardhun me punue këtu.  

 

A.H.deklaroi gjithashtu se nuk e ka parë E.J.n duke e kap për fyti apo duke e përplasur për toke 

të dëmtuarën apo duke sulmuar me sende tjera të dëmtuarën.  

 

Deklarata e të akuzuarit 

 

I akuzuari B. E.J. në seancën gjyqësore të datës 04.03.2020, ka deklaruar: “ Une jam pronar i 

dy firmave dhe shpesh ndodh që punëtoret punësohen dhe më pastaj largohen për shkaqë të 

ndryshme, A.H.një punëtore e cila ka punu rreth 4 muaj apra se me ndodh ky rast, ka qenë në 

marrëdhënië të rregullt punë në firmën EN Logjistrik, ditën kritike B. me ka thirr disa herë në 

telefon, duke më kërcënuar mu personalisht se do të më bëjë qkamos në firme, duke përdoru 

fjalorin e saj të vazhdueshëm, “hiqe at kurvë, du me ardhë me ja këput flokët, ka me ja thy durë 

e kamë”, at ditë kam pas edhe shume telefonata me përfaqësine e një kompanie gjermane, qe 

un e kam eksluzivitetin për Kosove, ndërkohe e kam thirr vllaun e b. i kam tregu qe B.  po 

done m ardh në punë dhe po don me bo katastrofe, ai me ka thënë puno ti shlir se unë merrna 

me to, une i thash nëse ka diqka ulemi në mbrëmje dhe bisedojmë e jo në firme sepse kam 

shume myshteri aty, në ndërkohe ka ardh B.a rreth orës 11, une kam qenë në zyre duke 

biseduar në telefon, kur ka hy B. në zyre e ka thirr policinë duke iu thëën hajdi në “Euro Glass” 

se ka dhunë në familje, me kënd ka fol kjo, kjo e din mas mirti, kur e ka mbyll telefonin ju ak 

vërsul A. në tavolinën e saj të punës, un vazhdimisht kam qenë në telefon tu fol dhe kam që 

ndru pran tavolinës së A. duke u mundur me qetësu B., që edhe e njëjta të ulët pasi që isha në 

telefon duke biseduar mirëpo kjo vazhdimisht bërtitke dhe tentojke me ju vërsul A. me fjalët 

me të ndyta që ekzistojnë, në ndërkohe unë e ka ndërpre bisedën telefonike dhe jam mundu me 

qetësu B., në ndërkohe ka pas myshteri të cilët nga ana e brendshme e zyrës ne i vrejm ndërsa 

ata neve nuk mujjn me na drejt mirëpo bisedat mujn mu ndi, në ndërkohe A. u qu e ka marr 

qanten dhe u nis për me dal prej zyrës, une jam dal pas A. për me u mundu me qetësu sepse 

është obligim i co punëdhënesi mi mbrojtë punëtoret e vet dhe nuk u bind ajo por vazhdoj për 

me ec prej firmës, në separe e anës se majt të zyrës kanë qenë edhe disa myshteri të cilët e kanë 

parë ngjarjen jashtë, në atë kohë i kam dëgjuar hapat e B. duke pas shpinës sime dhe duke 
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thënë tash vi unë tkallxoj ti thej kamt dhe falt e ndyta qysh din kjo mi përdor, unë ke ma shty 

në një far mënyre dhe as vet nuk e di qysh, sepse e ndisha presionin shume te madh moral që 

në firmën time në prezencën e myshterive me ndodh ksi hausi, në ndërkohe A. ka shku dhe B. 

ka nejt një kohe aty u sillke dhe folke fjal më banale që ekszistoje, atëherë i kam than punëtorit 

tim L. merre prej ktuhit dhe qoje të shpia, pas përafërsisht më shume se 1 orë kanë ardhë 

policia dhe më kanë shoqru në stacion policor ku edhe kam dhënë deklaratën se cka ka ndodh, 

prej asaj dite me B. ka përfundu gjithçka.  

 

Gjykata ka elaboruar deklaratat e të dëmtuarës B.J., duke iu falur besimin e  plotë. Deklaratat e 

të dëmtuarës ishte në përputhshmëri me provat dhe shkresat e lëndës, ku i pandehuri E.J. kishte 

kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 3 pika 3.1 të KPRK-së. Nga 

ekspertiza mjeko-ligjore, deklaratat e dëshmitareve, si dhe provat tjera të cilat gjenden në 

shkresat e lëndës, me çka e kanë bindur gjykatën se i akuzuari ka kryer veprën penale për të 

cilën akuzohet. 

 

Gjykata ka elaboruar deklaratën e dëshmitarit L.M.të dhënë në seancën gjyqësore të cilës nuk 

i’a fali besimin. Deklarata e këtij dëshmitari ka qenë jo bindëse për gjykatën. Deklarata e 

dëshmitarit L.M.ku ai deklaron se “Gjatë rrugës e dëmtuara ka filluar të qaj dhe ka kërkuar 

nga un që ta dërgoj në polici mirëpo pasi që banesa është përball stacionit policor dhe un nuk 

e kam dit arsyen pse po kërkon që të shkoj në polici” bind gjykatën se dëshmitari L.M.ka qenë 

në dijeni për situatën dhe veprën penale të krijuar, dhe qëllimisht ka tentuar ta evitoj dërgimin e 

të dëmtuarës B.J. në stacionin e policisë, duke tentuar të mbrojë shefin e tij Berkant E.J. nga 

raportimi në polici nga e dëmtuara B.J. 

 

Lidhur me dëshmitë e dëshmitarëve A.H.dhe E.A., gjykata vlerësoi se deklaratat e tyre jane jo-

relevante për gjykatën dhe për pasqyrimin e rrjedhjes se veprimeve të ndërmara nga i 

pandehuri ndaj të dëmtuarës.  

 

Gjykata ka analizuar  ekspertizën mjeko – ligjore të datës 30.11.2016, të punuar nga Dr. N.U. 

duke i’a falur besimin kësaj ekspertizës mjeko – ligjore. Dr N.U., në ekspertizën mjeko-ligjore 

ka konstatuar se e dëmtuara B.J. ka pësuar Dëmtime të lehta trurpore me pasoja të përkohshme 

për shëndet. Sipas ekspertizës mjeko-ligjore e dëmtuara kishte pësuar ndrydhje të indeve të 

buta në regjionin e kokës dhe regjionin e shputës së këmbës së majtë, Dëmtimet tjera janë 

shkaktuar si rezultat i veprimit mekanik të mjetit të fortë, mbrretës (jo të mpbrehtë). Deklaratat 

e dëshmitarëve të cilat gjykata i elaboroj më lartë janë në përputhshmëri edhe me ekspertizën 

mjeko – ligjore në lidhje me lëndimet e pësuara në ato pjesë të trupit siç kanë deklaruar në 

lidhje se në cilat pjesë të trupit i ka goditur i akuzuari E.J. 

 

Gjykata ka elaboruar deklaratën e të akuzuarit E.J. të dhënë në seancën gjyqësore. I njëjti nuk 

ka ofruar asnjë provë për ta bindur gjykatën se është i pafajshëm. Deklarata e të akuzuarit e 

dhënë në seancën gjyqësore ishte jo bindëse. I akuzuari në pyetjet e përfaqësueses së të 

dëmtuarës në shqyrtimit gjyqësor të datës 04.03.2020, ku përfaqësuesja pyet të pandehurit se 

në ditën kritike a është rrëzu e dëmtuara në tokë?, i pandehuri përgjigjet se: Unë mendoj se kur 

un e kam shty ka mujt me mu rrëzu pasi që un e kam ndal për mos me sulmu A.. Me këtë 

deklaratë i pandehuri E.J. nuk ka mohu se e ka shyer të dëmtuarën, me crast Gjykata të 

pandehurit nuk ja falë besimin të pandehurit lidhur me deklarimet se i pandehuri ka shtyer të 

dëmtuarën vetëm për të mbrojtur dëshmitaren A.H.. 

 

Vendimi për ta shpallur të akuzuarin/it  fajtor 
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Duke u bazuar ne  këto që u thanë më lart  gjykata i shpalli fajtor të akuzuarin për veprat penale 

Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 3 pika 3.1 të KPRK-së, pasi që gjykata gjeti se i njëjti 

është  përgjegjës dhe fajtor dhe  janë përmbushur të gjitha elementet objektive dhe subjektive 

të veprës penale për të cilën akuzohet. 

 

Rrethanat  mbi bazën e të cilave është shqiptuar dënimi 

 

Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, gjykata i vlerësoi të gjitha rrethanat lehtësuese 

dhe rënduese, të cilat konform nenit 73 të KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit e 

të cilat janë me ndikim me rastin e dënimit, ashtu që si rrethana lehtësuese gjeti se: i pandehuri 

nuk është  i dënuar më parë, ndërsa rrethanë rënduese gjeti intesitetin e rrezikimit apo të 

dëmtimit të vlerës së mbrojtur. 

 

Shqiptimi i dënimit  në harmoni me peshën e veprës penale, me shkallen e përgjegjësisë penale 

të të akuzuarit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar. 

 

Gjykata duke u nisur nga të gjitha këto i shqiptoi dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

me bindje se ky dënim është adekuat me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore dhe shkallën e 

përgjegjësisë penale e të  pandehurit, si dhe me këtë dënim do të mund të arrihet qëllimi i 

dënimit nga neni 41 i KPRK-së i cili konsiston në parandalimin e kryesit nga kryerja e veprës  

penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij, si dhe të përmbaj personat e tjerë nga 

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

 

Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike 

 

Vendimin për kërkesën pasurore juridike, gjykata e ka marrë në kuptim të nenit 463 par. 2 të 

KPRK-së.  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor është 

marrë në bazë të nenit 450 par. 2 pika 2.1 dhe 2.6 të KPPK-së. 

 

Vendimi për shumën e të hollave në emër të Fondit për mbrojtjen e viktimave është marrë 

konform nenit 39 par.3, nënpar.3.1 të Ligjit nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit. 

 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të nenit  365 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi.     

 

 

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i përgjithshëm-Penal 

      P.nr.3926/2016, dt. 07.07.2020 

Zyrtare Ligjore,                                       Gjyqtari,  
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Rufadije Halimi - Rexhepi              Alban Ajvazi 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi ankesë mund të paraqesin personat e 

autorizuar brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh,  nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimit. Ankesa 

bëhet përmes kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


