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Numri i lëndës: 2018:062260 

Datë: 18.02.2021 

Numri i dokumentit:     01519582 

P.nr.1406/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

                                                           

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Fidan Hoxha, me bashkëpunëtorin profesional Uran Zogaj,  në lëndën penale ndaj 

të akuzuarit A.M., nga .................., rruga “..................”, për shkak të veprës penale lëndimi i 

lehtë trupor, nga neni 188 par. 1 nën par. 1.4. të Kodit Penal të Kosovës nr.04/L-082 (KPK), 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, PP/II nr. 

2238/2014 të datës 05.09.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, në praninë e prokurorit të 

shtetit Ramadan Koro, të akuzuarit A.M.,të dëmtuarit R.Sh., dhe përfaqësuesit të autorizuar të 

palës së dëmtuar, avokatit Y.K., më datë 21.01.2021, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 

15.02.2021 me shkrim përpilon këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari, 

 

A.M., nga i ati .................., e ëma .................., e vajzërisë .................., i lindur më datë 

.................., në .................., ku edhe tani banon, në rrugën “..................’’, i martuar, baba i pesë 

fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, bujk, i gjendjes së dobët ekonomike, turk, shtetas i  

Republikës së Kosovës, me numër personal .................. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Se më datë 14.04.2018, rreth orës 19:00 në Mamushë, saktësisht në shtëpinë e S.Sh., i 

shkakton lëndime të lehta trupore dhe përkohësisht ia dëmton shëndetin të dëmtuarit R.Sh., në 

atë mënyrë që për shkak të një mosmarrëveshje të mëhershme që kishte babai i të dëmtuarit me 

të akuzuarin, ku i njëjti ishte caktuar si ndërmjetësues me propozimin e S.Sh., ndërsa Z.Sh., - 

babai i të dëmtuarit e kundërshtoi një propozim të tillë, i akuzuari në shenjë nervoze fillimisht e 

sulmon fizikisht babanë e të dëmtuarit, pastaj aty fillon përleshje fizike mes dy familjeve 

Sh..........., në një moment ndërhynë i dëmtuari për ta qetësuar situatën dhe ta zmbraps sulmin 

ndaj E.Sh., - nënës së të dëmtuarit nga i akuzuari, i njëjti e sulmon fizikisht të dëmtuarin duke e 

goditur me grusht në pjesën e fytyrës, me ç’rast të dëmtuarit i shkakton lëndime të lehta trupore 

dhe atë: thyerje në kockën e hundës, lëndime këto të konstatuara nga akt ekspertimi mjeko-ligjor 

të Dr. M.G., të datës 29.08.2018. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale lëndimi i lehtë trupor, nga neni 188 par. 1 

nën par. 1.4. të Kodit Penal të Kosovës nr.04/L-082 (KPK).  
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Andaj, gjykata në bazë të dispozitave të lartshënuara dhe neneve 4, 7, 17, 41, 42, 49, 50, 

51, 52, 73, 74 dhe 188 të KPRK-së, si dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës 

së Kosovës (KPPRK), të akuzuarin e gjykon me: 

 

DËNIM ME KUSHT 

 

Ashtu që ia vërteton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajve, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet në periudhën e verifikimit prej një (1) viti e gjashtë (6) muajve nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale. 

 

Obligohet i akuzuari që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë së 

gjykatës dhe atë në emër të ekspertizës mjeko-ligjore të paguaj shumën prej 20 euro, në emër të 

paushallit gjyqësor shumën prej 200 euro, si dhe në emër të fondit për kompensimit e viktimave 

të krimit shumën prej 30 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

I dëmtuari R.Sh., nga Mamusha, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet 

në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, pranë kësaj gjykate ka parashtruar aktakuzën me numër 
PP/II nr. 2238/2014 të datës 05.09.2018, kundër të akuzuarit A.M., nga Mamusha, rruga “.........”, 

për shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor, nga neni 188 par. 1 nën par. 1.4. të KPK-së. 

 

Në fjalën përfundimtare prokurori i shtetit deklaroi se nga rrjedha e shqyrtimit gjyqësor 

– administrimi i provave të datës 21.11.2019, 23.01.2020, 20.10.2020, 12.11.2020 dhe të datës 

21.12.2020, vërtetohet se i akuzuari A.M., më datë 14.04.2018, pas një mosmarrëveshje të 

mëhershme dhe fjalosje me të dëmtuarin R.Sh., i shkakton lëndime të lehta trupore. E gjithë kjo 

vërtetohet edhe nga vet deklarimi i të dëmtuarit- dëshmitarit R.Sh., në seancën  e shqyrtimit 

gjyqësor të datës 21.11.2019, dëshmitares E.Sh., e cila përshkruan në mënyrë kronologjike se si 

i akuzuari e ka sulmuar fizikisht të dëmtuarin. Dëshmitari I.M., në seancën e shqyrtimit gjyqësor 

të datës 21.01.2020, dëshmitari S.M., dëshmitari A.M., dëshmitari Z.Sh., në seancën e datës 

20.10.2020, nga dëgjimi i ekspertit mjekoligjor Dr. M.G., në seancën e datës 12.11.2020 i cili 

elaboroi në tërësi ekspertizën mjeko-ligjore, duke përshkruar edhe karakterin e lëndimeve 

trupore për të dëmtuarin R.Sh.,. Po ashtu, edhe nga mbrojtja e të akuzuarit A.M., të dhënë në 

shqyrtim gjyqësor më datë 21.12.2020, ku mbrojtja ishte kundërthënëse, në kundërshtim me 

faktet dhe provat në të cilat është mbështetur aktakuza, e gjithë kjo me qëllim të shmangies së 

përgjegjësisë penale. Kjo gjendje faktike vërtetohet edhe nga faktet dhe provat e tjera të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës të administruara në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 

20.10.2020. Andaj, propozoi që i akuzuari A.M., të shpallet fajtor për shkak të veprës penale 

lëndimi i lehtë trupor, nga neni 188 par. 1 nën par. 1.4. të KPK-së dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar, avokati Y.K., në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se në këtë çështje penale janë dëgjuar dëshmitarët si: Z.Sh., E.Sh., dhe i dëmtuari 

R.Sh., nga të cilat u konstatua se i akuzuari A.M., më datë 14.04.2018 në ora 10:00, ka tentuar 

ta sulmoj Z.................., E.................. dhe R.Sh., me ç’rast ka ftuar edhe anëtarët e familjes që të 

shkojnë në shtëpinë e S.M., dhe të marrin edhe mjete të përshtatshme për të sulmuar të dëmtuarin, 

nënën dhe babanë e tij. Pastaj, i akuzuari bashkë me anëtarët e familjes së vet dhe atë I....., 
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S........., R..........., G.........., K..........., T.........., M........., M........., F.........., F........., F.......... dhe 

J.M., në mënyrë të dhunshme kanë hyrë në shtëpinë e të dëmtuarit, kanë goditr dëshmitaren 

E.Sh., dhe i akuzuari A.M., i është drejtuar të dëmtuarit dhe e ka goditur me grushte, ku ia ka 

thyer kockën e hundës së tij. Pastaj, i akuzuari ka sulmuar babanë e të dëmtuarit- Z.Sh., që 25 

vite pa ndërprerë e sulmon familjen e të dëmtuarit dhe vazhdon edhe më tutje ta sulmoj të 

dëmtuarin dhe familjen e tij, ndërsa djali i vëllait të të akuzuarit ka tentuar që me veturë ta godet 

të ëmën e të dëmtuarit, e cila shpesh sulmohet prej të akuzuarit, pasi që e shfrytëzon rastin kur e 

ëma e të dëmtuarit- E.Sh., gjatës ditës është e vetme në shtëpi. Në këtë çështje penale është 

dëgjuar edhe eksperti i mjekësisë ligjore Dr. M.G., i cili ka konstatuar se dëmtimet trupore ndaj 

të dëmtuarit janë shkaktuar nga veprimi mekanik i mjetit të fortë mprehës e po ashtu edhe mjeku 

radiolog, Dr. E.m., paraqiti se radiografia e paraqet një gjendje reale të organit i cili kërkohet për 

ekzaminim. Në fund, i akuzuari është shpallur fajtor dhe dënuar sipas aktgjykimit të kësaj gjykate 

PKR.nr.65/19 të datës 20.11.2019 për veprën penale legalizimi i përmbajtjes së rreme, nga neni 

403 par. 1 të KPRK-së, çka nënkupton se i njëjti është përsëritës (recidivist) i veprave penale, të 

cilin fakt gjykata duhet ta marrë parasysh gjatë shqiptimit të dënimit. Andaj, i akuzuari A.m., 

duhet të shpallet fajtor për veprën penale që i vihet në barrë dhe t’i shqiptohet dënim meritor 

sipas ligjit. 

 

I dëmtuari R.Sh., në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbështet në tërësi fjalën 

përfundimtare të përfaqësuesit të autorizuar, avokatit Y.K., dhe nuk ka çfarë të shtoj. 

 

I akuzuari A.M., në fjalën përfundimtare deklaroi se gjatë dëgjimit të prokurorit pas 

leximit të fjalës përfundimtare, për të është e pa pranueshme. Së pari dy dëshmitarë të 

R.................. janë familjarë, nëna dhe babai i tij dhe dëshmitë e tyre për të nuk janë të 

pranueshme. Kurse sa i përket dëshmitarëve tjerë të cilit kanë qenë prezent, e të cilët nuk janë 

familjarë të tij, ata kanë dëshmuar që nuk ka pasur konflikt fizik, dhe ai kur ka deklaruar, ka 

thënë se nuk kanë pasur konflikt fizik. Sa i përket deklaratës të cilën e kanë dhënë në polici 

R............., Z.......... dhe E.Sh., edhe sa i përket dëshmisë së radiologut i cili e ka dhënë deklaratën 

pranë kësaj gjykate, R.Sh., qysh në fillim të deklaratës të dhënë në polici në pyetjen e parë tregon 

se ka ndodhur një incident me I.M.,. I.m., është babai i tij, në atë moment babai i tij ka pësuar 

lëndim me thikë, meqë ata nuk kanë qenë prezent aty, dhe babai i tij e ka paraqitur rastin në 

polici. Policia e përcjellë babanë e tij në Spitalin e Prizrenit, dhe që është verifikuar lëndimi. 

Pastaj policia shkon në shtëpinë e Z.................. dhe arreston të njëjtin, dhe për këtë merr 

paraburgim për 1 muaj. Me ndodhjen e këtij rasti, R.Sh., shkon pas 5 ditësh dhe bënë një incizim 

kinse për thyerje të hundës, dhe bënë padi ndaj tij. Në pyetjen e tretë të dhënë në polici, R.Sh., 

manipulon me rastin, në pyetjen e katërt thotë se kanë pasur ngatërrime me I.M.,  në pyetjen e 

pestë thotë nuk kanë pasur ngatërrim, atëherë shtohet pyetja si është lënduar I.M.,. Në pyetjen e 

shtatë, kur bëhet pyetja a kanë qenë te mjeku, përgjigjja është ka qenë pas 2 ditësh, kurse incizimi 

është pas 5 ditësh. Në pyetjen e nëntë, pse nuk kanë shkuar me lajmëruar rastin në polici, 

përgjigja skandaloze është nuk e ka parë policinë. Kurse deklarata e dhënë e nënës së tij E.Sh., 

nuk përputhet me deklaratat e dhëna me R.dhe Z.Sh., Në pyetjen e katërt E.Sh., ka thënë “na 

skemi mujt me hy mrenda, na kanë zanë rrugën dhe na kanë rrahur me shkelm, në atë moment 

djali R.................. paska dal prej shtëpisë me e ndihmu dhe në atë moment R.................. është 

rrahur”. Kjo do të thotë ose nënkupton se askush nuk ka hy në oborrin e tyre për të sulmuar, sipas 

deklaratave të tyre, dhe se ai nuk ka të bëjë asgjë me këtë rast. Këto dëshmi dhe fjalë të tij po i 

deklaron edhe radiologu E.m., të dhëna në gjykatë, i cili ka thënë se me një radiografi standarde 

siç është kjo rëntgeni, ku thotë se nuk mund të përcaktohet as koha e as lëndimi i saktë i hundës, 

pasi që radiografia paraqet një gjendje reale, në këtë rast nuk mund të jepet mendimi se kur mund 

të jetë shkaktuar ose lënduar. Andaj ai kërkoi nga gjykata që të merr aktgjykim lirues ndaj tij.  
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Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje penale, gjykata në 

seancën gjyqësore të shqyrtimit gjyqësor më datë 21.11.2019, në cilësi të dëshmitarit ka dëgjuar 

të dëmtuarin R.Sh., dhe dëshmitaren E.Sh.,. Ndërsa, në seancën gjyqësore të shqyrtimit gjyqësor 

më datë 23.01.2020, janë dëgjuar dëshmitarët: I.m., S.M., dhe A.M., Pastaj, në seancën gjyqësore 

të shqyrtimit gjyqësor më datë 20.10.2020, është dëgjuar dëshmitari Z.Sh., dhe janë lexuar provat 

materiale. Më tutje, në seancën gjyqësore të datës 12.11.2020 u deklarua eksperti mjeko-ligjor, 

Dr. M.G.,. Ndërsa, në seancën gjyqësore të datës 21.12.2020 u deklarua eksperti- radiologu Dr. 

E.M.,. dhe ka dhënë mbrojtjen i akuzuari A.M.,. 

 

I dëmtuari- dëshmitari R.Sh., gjatë shqyrtimit gjyqësor deklaroi se më datë 14.04.2018, 

ai dhe nëna e tij nuk kanë qenë në shtëpi. Në mbrëmje babai i tij ka qenë i vetëm në shtëpi, dhe 

pasi që ai është kthyer në shtëpi, ka qenë duke bërë banjë, kur nga shtëpia e S.M., është dëgjuar 

një zë. Pastaj, i dëmtuari theksoi se S..................ka dashur ta marrë traktorin prej babit të tij, dhe 

babai i tij ka thënë ta bëjmë një çmim në prani të tre dëshmitarëve, ndërsa S..................ka kërkuar 

që të ftohet edhe i akuzuari. Mirëpo, babai dhe nëna e tij kanë thënë se nuk bënë që të ftohet 

A.M., pasi që 20-25 vjet nuk komunikojnë me të, por S.................. ka dalë jashtë dhe e ka ftuar 

A................... Më tutje, i dëmtuari shtoi se kur ka ardhur A.................. te shtëpia e S.................., 

ai, babai i tij dhe nëna e tij kanë dashur të dalin prej shtëpisë, pasi që nuk kanë pasur muhabet 

me A.................. por me këtë rast A.................. ka filluar me bërë problem dhe menjëherë e ka 

thirrur me telefon vëllain e tij, dhe i ka thënë me fjalët “sakica, lopata, çapa, briskë, çka ka në 

shtëpi merrni dhe hajdeni krejt, te shtëpia e S.................., me myt Z.................. me familje”. 

Pastaj, kur ka ardhur familja e A.................. te shtëpia e S.................., aty erdhën I.M., , R.M., 

S.M., G.M., K.M., T.M., dhe të gjithë anëtarët e tjerë të familjes. Kur kanë ardhur ata, kanë 

filluar me i thyer xhamat e shtëpisë së S.................. dhe kanë kërkuar të hyjnë brenda. Ata nuk 

ia kanë hapur derën, ndërsa brenda në shtëpi ka qenë edhe I.M.,  ku nuk ka lejuar të hyjnë brenda, 

duke e mbajtur derën. Familja A.................. i ka kërcënuar ata te shtëpia e S.................. duke iu 

thënë “mos dilni në rrugë se ka me ju myt”. Pasi që A.................. me familje janë larguar, ai 

bashkë me nënën dhe babanë kanë dalë për të shkuar te shtëpia e tyre, ku aty afër është edhe 

shtëpia e A.................., të cilët i pritshin para shtëpisë së tyre, pasi që distanca në mes shtëpive 

të tyre ishte afërsisht 10 metra. Kur kanë shkuar në shtëpinë e tyre, nëna e tij ka tentuar t’i mbyllë 

dyert e oborrit të shtëpisë, ndërsa A..................së bashku me familjarët e tij janë janë ofruar 

afruar te dera e shtëpisë, ndërsa A..................e ka goditur me shkelm nënën e tij. Pasi që e pas 

duke e shkelmuar nënën e tij, është afruar për ta mbrojtur pasi që kishte rënë për toke dhe kështu 

A.................. e ka goditur edhe atë me grusht në pjesën e majtë të hundës dhe pas goditjes, ai 

është nxirë dhe i ka rrjedhur gjak. Në vazhdim, i dëmtuari theksoi se me të akuzuarin dhe familjen 

e tij më edhe parë kanë pasur probleme pronësore. Ndërsa, në fund, i dëmtuari theksoi se te 

shtëpia e .................. i akuzuari A.M., i ka sulmuar i pari dhe po ashtu ka depërtuar edhe te oborri 

i shtëpisë së tyre, ndërsa se kush e ka goditur (therur) me thikë babanë e të akuzuarit nuk e ka 

parë. Lidhur me deklaratën e të dëmtuarit, vërejtje kishte i akuzuari, të cilat vërejtje gjykata i 

mori parasysh, mirëpo vlerësoi dhe erdhi në përfundim se të njëjtat janë të padrejta dhe të 

bazuara. 

 

Dëshmitarja E.Sh., në shqyrtim gjyqësor ka deklaruar se më datë 14.04.2018 rreth orës 

19:00 ajo është sulmuar nga i akuzuari në pjesë të ndryshme të trupit, nga i cili sulm është rrëzuar 

në tokë dhe ka filluar t’i rrjedh gjak nga goja dhe i akuzuari e ka sulmuar- goditur në fytyrë edhe 

të dëmtuarin R.Sh., - djalin e saj. Pasi që janë sulmuar nga i akuzuari, djali i saj- i dëmtuari ka 

kërkuar ndihmë, pas tre apo katër ditësh pasi që ka dhënë deklaratën në polici, ndërsa asaj i ka 

ardhur turp që të kërkoj ndihmë. Tutje, dëshmitarja theksoi se kur janë sulmuar nga i akuzuari, 

të pranishëm kanë qenë familjarët e të akuzuarit, diku afër 20 persona dhe i pranishëm ka qenë 

edhe burri i saj. Në ditën kritike, i akuzuari ka hyrë disa herë në oborrin e shtëpisë së tyre dhe 
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për këtë e ka lajmëruar rastin në polici dhe pasi ka ardhur policia, ka dhënë deklaratën e saj, 

ndërsa për ditën kritike lidhur me këtë çështje penale, nuk ka dhënë deklaratë. Lidhur me 

deklaratën e dëshmitares, pjesërisht vërejtje kishte prokurori i shtetit, ndërsa i akuzuari theksoi 

se ka vërejtje në tërësi, mirëpo gjykata vlerësoi se këto vërejtje janë të paarsyeshme dhe të 

pabazuara. 

 

Dëshmitari I.M., gjatë shqyrtimit gjyqësor deklaroi se gjatë kohës sa kanë qenë te shtëpia 

e S.................., ka ardhur i akuzuari, i cili nuk ka fol asgjë dhe nuk e ka sulmuar askënd. Pastaj, 

Z..................- babai i të dëmtuarit, i është drejtuar A.................. me fjalët “çka ke ardhë ti këtu, 

se nuk të ka thirr kërkush”. Më pas, A.................. doli jashtë, ndërsa Z.................., me djalin e tij 

R.................. dhe bashkëshorten E.................., mbetën brenda. Ai e kishte mbyllur derën në 

mënyrë që A.................. mos të hyjë brenda dhe Z.................., R.................. dhe E.................. 

mos të dalin jashtë, për shkak se ishte tensionuar situata dhe se nuk ka parë asgjë jashtë, pasi që 

ai ka qenë duke e mbajtur derën të mbyllur. Dëshmitari më pas tha se nuk ka dëgjuar të akuzuarin 

duke thënë në telefon “merrni me veti sakica, lopata, kazma dhe ejani në shtëpinë e 

S..................”. Pastaj aty erdhi babai i A.................., I.................. e mori A.................. dhe shkuan 

në shtëpinë e tyre dhe se më nuk e di dhe nuk i ka interesuar asgjë se çka ka ndodhur aty. Sa i 

përket kësaj deklarate të dëshmitarit, vërejtje kishte prokurori i shtetit dhe përfaqësuesi i palës 

së dëmtuar, me arsyetimin se dëshmitari është konfuz në vetvete dhe i pa qartë në disa konstatime 

të tij. Pas analizimit të kësaj deklarate të dëshmitarit dhe vërejtjeve të palëve të cekura më lartë, 

gjykata vlerësoi se të njëjtat janë të bazuara dhe të arsyeshme, për faktin se deklarata e 

dëshmitarit u përcoll me kontradikta të herëpashershme, me pasiguri dhe me shmangie nga 

përgjigja në disa pyetje. 

 

Dëshmitari S.M., deklaroi se më datë 14.04.2018 e ka ftuar të akuzuarin me telefon, dhe 

pasi që i njëjti ka ardhur në shtëpinë e tij, nuk ka fol asgjë dhe nuk ka sulmuar askënd, ndërsa të 

pranishëm në dhomë ishin: I.M., djali i tij A.........., Z.Sh., dhe E.Sh., dhe Z...........e E..................e 

ka sulmuar me fjalë, ndërsa E.......... i është drejtuar të akuzuarit me fjalët “dil jashtë”. Arsyeja 

pse e ka ftuar të akuzuarin në shtëpi ka qenë për ta ndarë një traktor të përbashkët ndërmjet tij 

dhe Z.........., ndërsa e ka ditur që i akuzuari dhe Z.........nuk flasin ndërmjet veti, pasi që Z......... 

ka ftuar I......... ndërsa ai kishte ftuar të akuzuarin, për të qenë si ndërmjetësues. Më tutje, 

dëshmitari tha se ai vetë e ka ftuar të akuzuarin, ndërsa kur ka ardhur i akuzuari, Z......... ka 

kundërshtuar dhe ka kërkuar që i akuzuari të dalë jashtë. Më tutje, dëshmitari theksoi se e ka 

dëgjuar kur i akuzuari ka ftuar përmes telefonit familjarët e tij dhe të njëjtit kanë ardhur në vendin 

ku kanë qenë. Ai shtoi se Z......... i akuzuari dhe i dëmtuari kanë pas përsëri mosmarrëveshje, ku 

ka qenë i përfshirë edhe veti ai dhe se kanë dërguar njerëz për t’u marrë vesh. Në deklaratën e 

dëshmitarit, vërejtje kishte prokurori i shtetit dhe përfaqësuesi i palës së dëmtuar, me arsyetimin 

që dëshmitari në rastin konkret është palë me interes kundër të dëmtuarit në këtë rast, andaj edhe 

dëshmia e tij nuk mund të merret si dëshmi e pa anshme. Vërejtje në këtë deklaratë pati edhe i 

akuzuari, me arsyetimin se nuk ka qenë i qartë. Në këtë drejtim, gjykata duke i marrë parasysh 

vërejtjet e palëve të lartcekura dhe duke analizuar deklaratën e dëshmitarit, vlerësoi që këto 

vërejtje janë të drejta dhe të bazuara, për faktin se kjo deklaratë u përcoll me disa kundërthënie, 

me dilema, pasiguri e shmangie të përgjigjeve në disa pyetje të parashtruara ndaj dëshmitarit. 

 

Dëshmitari A.M., gjatë shqyrtimit gjyqësor, më datë 14.04.2018 theksoi se kur ka ardhur 

i akuzuari, përkatësisht kur ka hyrë në dhomën ku ishin duke biseduar, E.Sh., ka filluar ta shajë, 

duke iu drejtuar me fjalët “kush e pruni këtë pis këtu”. Tutje, ai theksoi se i akuzuari nuk e ka 

sulmuar askënd, sepse që ai e ka marrë dhe e ka dërguar jashtë të akuzuarin, ndërsa në oborr të 

shtëpisë nuk ka qenë askush, përkatësisht nuk ka parë askënd në oborr. Pastaj, babai i tij e ka 

ftuar të akuzuarin që të vije në shtëpi për të diskutuar lidhur me punën e traktorit, ndërsa kur ka 
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ardhur i akuzuari, Z......... kishte thënë që të mos e thërrasin të akuzuarin, sepse ata të dy nuk 

flasin dhe nuk i kanë raportet e mira. Më tutje, dëshmitari theksoi se ka kundërshtuar propozimin 

e Z......... që të ftohet Xh......... dhe se gjatë gjithë kohës ka qenë i pranishëm në shtëpi. Pastaj, i 

akuzuari nuk i ka ftuar familjarët që të vijnë në shtëpinë e tyre, ndërsa I.........me familje ka qenë 

në shtëpinë e tyre, përkatësisht ata kanë ardhur pas gjysmë ore pasi që ka ardhur i akuzuari. Në 

fund, dëshmitari tha se Z.........e E......... nuk i ka lejuar që të dalin jashtë, në mënyrë që të mos 

bëhet mosmarrëveshja më e madhe. Lidhur me deklaratën e këtij dëshmitari, vërejtje parashtruar 

prokurori i shtetit, përfaqësuesi i palës së dëmtuar dhe i akuzuari, ndërsa pasi që gjykata i mori 

parasysh këto vërejtje dhe analizoi deklaratën e dëshmitarit, vlerësoi se vërejtjet ishin të bazuara, 

për arsye se deklarata e dëshmitarit kishte pasiguri, kundërthënie dhe paqartësi në rrëfimin e 

situatës dhe gjendjes faktike. 

 

Dëshmitari Z.Sh., gjatë shqyrtimit gjyqësor deklaroi se më datë 14.04.2018 ka shkuar te 

shtëpia e S.M., pasi që gruaja e S.........e ka ftuar që të merren vesh për traktorin. Më pas, S......... 

ka ftuar edhe I......... dhe të akuzuarin- A.M., ndërsa ai kishte kundërshtuar që i akuzuari të ftohet 

pasi që 25 vjet nuk bisedojnë, nuk kanë as raporte as të mira e as të këqija. Kur e kanë parë që i 

akuzuari po vije, ata janë çuar që të shkojnë nga aty, ndërsa i akuzuari i ka ftuar përmes telefonit 

të gjithë familjarët e tij, ku i ka thënë që t’i marrin me vete sëpatat, lopatat dhe mjete tjera, për 

t’i mbytur. Më pas, i akuzuari i ka sulmuar dhe bashkë me babanë e tij kanë thyer xhamin e derës 

të shtëpisë së S........., ndërsa më vonë i akuzuari me familjarët e tij janë larguar nga aty, derisa 

ata ishin brenda. Në vijim, i akuzuari theksoi se janë kthyer në shtëpinë e tyre, ku i akuzuari 

bashkë me familjarët e tij kishin hyrë në oborrin e shtëpisë së tyre dhe në oborr të shtëpisë, së 

pari kanë sulmuar dhe rrëzuar në tokë shoqen e tij E.......... Më pas, i dëmtuari R......... ka tentuar 

që ta ndihmoj të ëmën e tij që të ngrihet në këmbë, në atë moment i akuzuari e ka sulmuar me 

grusht në hundë, ku ka filluar t’i rrjedh gjak nga hundët. Tutje, dëshmitari deklaroi se rastin nuk 

kanë pasur mundësi që menjëherë ta lajmërojnë në polici, pasi që kanë qenë të rrezikuar nga 

familja e të akuzuarit, ndërsa pas një apo dy ore ka ardhur policia. Pastaj, dëshmitari është 

arrestuar nga policia, për shkak se babai i të akuzuarit duke tentuar që të hyjë brenda në shtëpinë 

e S......... është prerë dhe ka deklaruar se gjoja ai e ka sulmuar me thikë atë. Në deklaratën e këtij 

dëshmitari, vërejtje parashtroi i akuzuari, me arsyetimin se nuk është deklarata e sakte dhe nuk 

përputhet me deklaratën e shoqes dhe djalit të tij. Pasi që i analizoi këto vërejtje dhe deklaratën 

e këtij dëshmitari, gjykata vlerësoi se vërejtjet e të akuzuarit janë të pabazuara dhe të 

paqëndrueshme, për faktin se deklarata e këtij dëshmitari ishte plotësisht e qartë, dëshmitari me 

siguri përshkruan ngjarjen dhe nuk kishte kundërthënie gjatë deklaratës së tij, ndërsa në thelb kjo 

deklaratë është krejtësisht në përputhje me deklaratën e të dëmtuarit R.Sh., dhe dëshmitares 

E.Sh.,. 

 

Eksperti- radiologu Dr. E.M., gjatë shqyrtimit gjyqësor theksoi se me një radiografi 

standarde sikur se është fotografimi- rëntgeni, nuk mund të caktohet koha e lëndimit, në këtë rast 

lëndimi i hundës, pasi që radiografia e paraqet një gjendje reale të organit i cili kërkohet për 

ekzaminim. Në këtë rast nuk mund të jepet mendim se kur është shkaktuar lëndimi, pra nuk dihet 

koha e saktë, pasi që në momentin që paraqitet pacienti, i bëhet fotografimi dhe i jepet vlerësimi. 

 

Eksperti mjeko-ligjor Dr. M.G., në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se më datë 

29.08.2018, ai e ka kryer një akt ekspertim mjeko-ligjor, pranë të cilit konstatim mbetet, bazuar 

në shkresat e lëndës, për të dëmtuarin R.Sh.,. Në bazë të raportit mjekësor i cili është i lëshuar 

nga Spitali në Prizren- Qendra Emergjente, me datë 18.04.2018 dhe mendimit të ekspertit mjeko 

ligjor Dr. M.G., të datës 29.08.2018, pos tjerash është konstatuar thyerje e kockës së hundës. 

Dëmtimi si i tillë është i shkaktuar me besueshmëri nga veprimi mekanik i mjetit të fortë mbretës 

(jo i prehtë), dhe bënë pjesë në dëmtime të lehta trupore me pasoja të përkohshme shëndetësore. 
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Më tutje, eksperti edhe një herë theksoi se nga raporti mjekësor të cilit i është referuar, rezulton 

diagnoza thyerje e kockës së hundës. Ai e ka bërë vlerësimin mbi rëntgenin e datës 18.04.2018 

dhe raporteve tjera mjekësore, dhe nuk mund të konstatojnë kohën se kur ka ndodhur ky dëmtim, 

të cilën e ka konstatuar edhe në pikën e fundit të ekspertizës. Nuk përjashtohet mundësia që ky 

dëmtim të jetë më i hershëm nga dita kritike dhe më i vonshëm. Më tutje, eksperti mjeko-ligjor 

tha se ai nuk është eksperti i leximit të rëntgenit, ekspert i kësaj fushe është radiologu, ndërsa ai 

ka bërë vetëm konstatimin sa i përket dëmtimit dhe llojit të dëmtimit në bazë të rëntgenit dhe 

dokumentacionit tjetër mjekësor, ndërsa nëse doktori që ka bërë konstatimin e gjendjes përkatëse 

mjekësore bënë ndonjë ndryshim, atëherë ata janë të obliguar që të bëjnë plotësimin e ekspertizës 

në çdo kohë. Pastaj, eksperti sqaroi se nuk e njeh të dëmtuarin dhe nuk beson se e ka parë më 

parë, pasi që ekspertizën e ka bazuar në dokumentacionin që gjendet në shkresat e lëndës. Në 

fund, eksperti përsëriti edhe një herë se lëndimet që i dëmtuari i ka pësuar mund të shkaktohen 

nga veprimi mekanik i mjetit të fortë mbretës (jo i prehët), nuk përjashtohet mundësia që si mjete 

të tilla apo veprime të tilla të shkaktohet edhe nga grushti, gjë që përjashton mundësinë e 

shkaktimit të këtyre dëmtimeve trupore nga mjetet tjera siç është mjeti i prehtë (me maje e teh), 

dhe nga veprimi dinamik i ndonjë predhe të ndonjë arme. Sa i përket deklarimit të ekspertit 

mjeko-ligjor, vërejtje paraqitën të gjitha palët në procedurë, pa specifikuar dhe arsyetuar se në 

çfarë drejtimi janë vërejtjet e tyre. Mirëpo, gjykata pasi që vlerësoi dhe analizoi me kujdes 

vërejtjet e palëve dhe deklaratën e ekspertit mjeko-ligjor, erdhi në përfundim që vërejtjet e tilla 

janë të pabazuara dhe paarsyeshme. Kjo për faktin se eksperti mjaft drejtë, saktë dhe në mënyrë 

profesionale deklaroi se konstatimin apo mendimin e tij e ka bërë në bazë të rëntgenit dhe 

dokumentacionit mjekësor të datës 18.04.2018 dhe në bazë të këtyre shkresave nuk ka mundësi 

që të dihet koha e saktë e shkaktimit të lëndimit ndaj të dëmtuarit. 

 

 

I akuzuari A.M., gjatë gjithë shqyrtimit gjyqësor nuk ka pranuar fajësinë për veprën 

penale që i vihet në barrë. Në mbrojtjen e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se të 

dëmtuarin e ka djalë të xhaxhait dhe para ditës kritike raportet e tyre nuk kanë qenë të mira, nuk 

kanë pasur hyrje-dalje dhe një situatë e tillë është që rreth 25 vite. Gjatë kësaj kohe ka pasur disa 

shqetësime të vogla, përkatësisht akuza që i janë bërë atij gjoja babai i tij iu ka mbetur borxh 

familjes së të dëmtuarit kur janë ndarë me vëllezërit e tij. Më datë 14.04.2018, baba i R........., 

Z......... dhe vëllai i Z........., S........., ata që përafërsisht 5 vite e kanë një traktor të përbashkët, 

dhe atë natë janë mbledhur në shtëpinë e S......... për ta ndarë traktorin se cilit i takon. Atë natë 

është ftuar nga S.........përmes telefonit në ora 20:07 minuta. Më pas, ai kishte shkuar në shtëpinë 

e S........., ku Z......... me bashkëshorten dhe me djalin e tij janë çuar menjëherë në këmbë, ndërsa 

bashkëshortja e Z........., E.........i është drejtuar me fjalët “mos e shtini këtë katil brenda, kush e 

ka thirrë”, e kanë sulmuar ata dhe edhe ai ka dashur t’i sulmoj, janë fjalos, janë sharë, pa kurrfarë 

arsye. Pastaj, të pranishmit i kanë ndarë, atë e kanë dërguar jashtë shtëpisë, ndërsa ata nuk e kanë 

lënë që të hyjë brenda, ndërsa familjen e Z.........  nuk e kanë lënë që të dalë jashtë, kurse jashtë 

ishin familjarët e tij, familjarët e xhaxhait dhe disa persona të lagjes. Më tutje, i akuzuari theksoi 

se aty ka qëndruar rreth pesë minuta dhe pastaj ka shkuar në shtëpinë e tij e më pas nga shtëpia 

në kafe dhe se gjatë kohës sa ka qenë në shtëpinë e S......... nuk e ka ftuar babanë e tij përmes 

telefonit, sepse ai nuk ka telefon. Pastaj, xhami në shtëpinë e S......... është thyer për shkak të 

kacafytjes që ka pasur dhe me bërryl e ka goditur atë, ndërsa babai i tij nuk e ka thyer xhamin, 

pasi ai me familjarët tjerë ishin jashtë. Ai shtoi se nuk ka pasur kontakt fizik me të dëmtuarin, 

por lëndimet e të dëmtuarit, janë pasi që nga problemi që kishin në shtëpinë e S......... Z......... 

bashkë me grua e me djalë ka sulmuar babanë e tij- I........., i cili e ka lajmëruar rastin në polici, 

pas së cilit rast policia e ka arrestuar Z......... dhe më pas është paraburgosur. Kurse i dëmtuar 

rëntgenin e ka bërë pas katër ditësh në shenjë hakmarrje për këtë rast. Pastaj, i akuzuari theksoi 

se nuk është e vërtetë që pasi është larguar nga shtëpia e S......... ka shkuar në shtëpinë e 
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Z.........dhe aty ka ndodhur një përleshje fizike, ndërsa për lëndimin që i ka ndodhur të dëmtuarit, 

sipas rrethanave ai e ka thyer hundën më herët se dita kritike e datës 14.04.2018. Po ashtu, nuk 

është e vërtetë se nuk e ka lënë R......... dhe familjarët e tij të dalin jashtë, për katër ditët vijuese 

nga data kur ka ndodhur ngjarja më datë 14.04.2018. 

 

Në këtë drejtim, gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor në bazë të provave të lartcekura, pasi 

që vlerësoi secilën provë veç e veç dhe të gjitha ato në lidhshmëri me njëra tjetrën, ka vërtetuar 

këtë gjendje faktike: 

 

I akuzuari A.M., më datë 14.04.2018, rreth orës 19:00 në Mamushë, saktësisht në 

shtëpinë e S.Sh., i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore dhe përkohësisht ia ka dëmtuar shëndetin 

të dëmtuarit R.Sh.,. Kështu, i akuzuari ka vepruar në atë mënyrë që për shkak të një 

mosmarrëveshje të mëhershme që kishte babai i të dëmtuarit me të akuzuarin, ku i njëjti ishte 

caktuar si ndërmjetësues me propozimin e S.Sh., ndërsa Z.Sh., - babai i të dëmtuarit e kishte 

kundërshtuar një propozim të tillë. Në këtë mënyrë, i akuzuari në shenjë nervoze fillimisht e 

sulmon fizikisht babanë e të dëmtuarit, pastaj aty fillon përleshje fizike mes dy familjeve 

Sh.......... Më pas, në një moment ka ndërhyrë i dëmtuari për ta qetësuar situatën dhe ta zmbraps 

sulmin ndaj E.Sh., - nënës së të dëmtuarit që po ia bënte i akuzuari, ndërsa i njëjti e ka sulmuar 

fizikisht të dëmtuarin duke e goditur me grusht në pjesën e fytyrës, me ç’rast të dëmtuarit i ka 

shkaktuar lëndime të lehta trupore dhe atë: thyerje në kockën e hundës. 

 

Gjendjen faktike të përshkruar si më lartë, gjykata e vërtetoi pas administrimit dhe 

analizimit të provave të prezantuara më lartë. Në të vërtetë, nga deklarata e të dëmtuarit R.Sh.,  

në mënyrë të qartë dhe të drejtë përshkruhet ngjarja që ka ndodhur ditën kritike më datë 

14.04.2018, ku pas përleshjes fizike që kishte ndodhur, i akuzuari kishte sulmuar fizikisht të 

dëmtuarin, i kishte shkaktuar lëndime të lehta trupore të përcaktuar me ekspertizën mjeko-ligjore 

dhe dokumentacioni tjetër mjekësor dhe me këtë rast me veprimet e tij, i akuzuari ka kryer veprën 

penale të cekur si më lartë. Po ashtu, edhe nga deklarata e dëshmitarëve: Elmaze dhe Z.Sh., 

gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike të paraqitur si më parë, ku nga deklarata e tyre rezulton se 

të njëjtit më së miri kanë parë, përjetuar dhe më pas gjatë shqyrtimit gjyqësor drejtë dhe pa 

hamendje kanë përshkruar gjendjen faktike. Aq më tepër, deklaratat e këtyre dëshmitarëve janë 

në përputhje të plotë edhe me deklaratën e të dëmtuarit R.Sh., me provat materiale dhe me 

deklarata e dy ekspertëve. Gjithashtu, nga deklarata e ekspertit mjeko-ligjor Dr. M.G., vërtetohen 

deklaratat e të dëmtuarit dhe dëshmitarëve, pasi që nga deklarata e tij saktë dhe në mënyrë 

profesionale theksohet se i akuzuari ka pësuar lëndime të lehta trupore- thyerje të kockës së 

hundës, lëndime këto që janë shkaktuar nga veprimi mekanik i mjetit mbretës (mjet pa maje dhe 

jo i mprehët), me mundësi të shkaktimit edhe nga veprimi i grushtit të ndonjë personi. Pastaj, 

edhe nga deklarata e ekspertit- radiologut Dr. E.M., vërtetohet fakti se i dëmtuari ka pësuar 

lëndim trupor- thyerje të hundës, që rrjedh nga rëntgeni apo fotografimi i realizuar, nga i cili 

fotografim është vështirë që të saktësohet koha kur është shkaktuar një lëndim i tillë.  

 

Po ashtu, në ndërlidhje me të gjitha provat e lartcekura personale, edhe me provat 

materiale që janë administruar gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, vërtetohet gjendja konkrete faktike, 

që i dëmtuari ka pësuar lëndim trupor, përkatësisht dëmtim të shëndetit. Në të vërtetë, nga leximi 

dhe shikimi i raportit mjekësor i Spitalit Regjional të Prizrenit- Qendra e Emergjencës me nr. 

......... të datës 18.04.2018 për R.Sh., dhe mendimit të ekspertit mjeko-ligjor Dr. M.G., i datës 

29.08.2018 për R.Sh., vërtetohet saktësisht dhe konkretisht se i dëmtuari ka pësuar lëndime 

trupore, të shkaktuara me veprimin fizik të një objekti apo subjekti dhe se këto prova përputhen 

plotësisht me deklaratën e të dëmtuarit, dëshmitarëve E......... dhe Z.Sh., deklaratën e ekspertit 
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mjeko-ligjor dhe ekspertit të radiologjisë, nga të cilat prova gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike 

të përshkruar në dispozitiv dhe arsyetim të aktgjykimit. 

 

Në anën tjetër, gjykata analizoi dhe vlerësoi me shumë kujdes edhe deklaratën e 

dëshmitarëve tjerë në këtë rast: I.S., dhe A.M., të dhëna gjatë shqyrtimit gjyqësor, mirëpo 

vendosi që të njëjtave të mos ia fal fuqinë provuese dhe të mos i merr të bazuara gjatë marrjes së 

vendimit lidhur me këtë çështje penale. Kjo për arsye se deklaratat e këtyre dëshmitarëve ishin 

të paqarta, kundërthënëse gjatë prezantimit të fakteve të nevojshme, të përcjella me pasiguri nga 

dëshmitarët dhe me qëllim që të fshehin përgjegjësinë penale që ka i akuzuari për veprimet e 

kundërligjshme të ndërmarra në ditën kritike ndaj të dëmtuarit R.Sh.,. Andaj, bazuar në këto 

shkaqe dhe arsye, gjykata vlerësoi se është krejtësisht e drejtë dhe e natyrshme që këto prova të 

mos merren të bazuara dhe në këto prova të mos e bazoj vendimin për përgjegjësinë penale të të 

akuzuarit dhe vendimin mbi dënimin. 

 

Gjykata vlerësoi dhe me kujdes analizoi edhe mbrojtjen e të akuzuarit A.M., mirëpo erdhi 

në përfundim që të njëjtës të mos ia fal besimin sa i përket përgjegjësisë penale që ai ka për 

veprimet e kundërligjshme të kryera, përkatësisht në lëndimin trupor që ia ka shkaktuar të 

dëmtuarit R.Sh.,. Në të vërtetë, deklarata e të akuzuarit e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor u 

përcoll me tendencë të hapur për t’iu shmangur përgjegjësisë penale, gjë e cila shihet nga 

kundërthëniet e shumta që kishte gjatë deklaratës i akuzuari. Kështu, i njëjti fillimisht theksoi se 

ka shkuar vet në shtëpinë e dëshmitarit S.M.,  ndërsa pas një kacafytje që ka pasur me babanë e 

të dëmtuarit ka dalë jashtë, ku ishte vet dhe nuk ka thirrur babanë e tij- I.........ndërsa më vonë 

gjatë deklarimit të tij thekson se ka dalë jashtë dhe të pranishëm kanë qenë familjarët e tij, 

familjarët e xhaxhait dhe disa persona të lagjes, të cilët kanë ardhur pasi që kanë dëgjuar britmën 

e tyre. Po ashtu, në pjesën e deklaratës ky i akuzuari thekson se xhamin e shtëpisë së S.M., nuk 

e ka thyer babai i tij, pasi që ai ishte jashtë në oborr dhe xhamin e kishte thyer ai, ndërsa më vonë 

thekson se babai i tij nuk është lënduar, sepse ai nuk ka qenë aty. Kësisoj, kjo deklaratë për 

gjykatën është vlerësuar vetëm shmangie nga përgjegjësia penale apo tentim që të shmanget nga 

përgjegjësia penale, përgjegjësi e cila është vërtetuar nga provat e administruara gjatë shqyrtimit 

gjyqësor. Andaj, nga arsyet dhe faktet e theksuara më lartë, është krejtësisht e drejtë dhe 

objektive që deklaratës së të akuzuarit të mos i falet besimi lidhur me përgjegjësinë penale që 

atij i takon, për shkak të veprimeve të kundërligjshme të ndërmarra, të cilat veprime janë 

inkriminuar si vepër penale lëndimi i lehtë trupor, me çka gjykata një deklaratë të tillë e vlerësoi 

si të paqëndrueshme dhe të pabazuar. 

 

Sipas neni 188 par. 1 nën par. 1.4. të KPK-së, vepra penale lëndimi i lehtë trupor ekziston 

në rastet kur “kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në 

dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 

një (1) vit”. Në rastin konkret, gjykata ka vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit A.M., formohen 

elementet qenësore të veprës penale të cekur më lartë, pasi që i njëjti më datë 14.04.2018 në 

M........., më saktësisht në shtëpinë e dëshmitarit në këtë rast, S.M., i ka shkaktuar lëndime të 

lehta trupore të dëmtuarit R.Sh., përkatësisht ia ka thyer kockën e hundës, me të cilin veprim ia 

dëmtuar përkohësisht shëndetin të dëmtuarit. Kështu, fillimisht i akuzuari atë ditë kishte një 

mosmarrëveshje të mëhershme me të atin e të dëmtuarit, pastaj sulmon fizikisht të atin e të 

dëmtuarit- Z......... dhe të ëmën e saj- E........., ndërsa pas ndërhyrjes së të dëmtuarit për ta qetësuar 

situatën, i akuzuari e godet të dëmtuarin me grusht në fytyrë, me çka i shkakton lëndime trupore 

të cekura si më lartë. Andaj, bazuar në të lartcekurat, provat dhe faktet e vërtetuara, gjykata ka 

gjetur se i akuzuari është fajtor për veprën penale lëndimi i lehtë trupor, nga neni 188 par. 1 nën 

par. 1.4. të KPK-së, për çka edhe e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënimin si në dispozitiv të 

aktgjykimit, paraprakisht duke e vërtetuar përgjegjësinë e tij penalo-juridike. 
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Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit,  gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 73 dhe 74 të KPK-së të cilat ndikojnë 

në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. 

  

Prej rrethanave lehtësuese, gjykata ka vlerësuar bashkëpunimin dhe sjelljen korrekte të 

të akuzuarit me gjykatën dhe organet e ndjekjes dhe intensitetin jo shumë të lartë të dëmtimit të 

integritetit trupor të të dëmtuarit. Ndërsa, prej rrethanave rënduese, gjykata ka marrë parasysh 

shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, përkatësisht veprën penale e ka kryer me dashje 

direkte, motivet e kryerjes së veprës penale, respektivisht veprën penale e ka kryer për shkak të 

një mosmarrëveshje paraprake me të atin e të dëmtuarit e pas së cilës i ka shkaktuar lëndim trupor 

të dëmtuarit, mënyrën dhe rrethanat e kryerjes së veprës penale, e cila është kryer në prani të 

familjarëve të të dëmtuarit me të cilin ka edhe raporte familjare dhe sjelljen e mëparshme të të 

akuzuarit, i cili nga kjo gjykatë me aktgjykimin e plotfuqishëm PKR.nr.65/2019 të datës 

20.11.2019, është shpallur fajtor për shkak të veprës penale legalizimi i përmbajtjes së rreme, 

nga neni 403 par. 1 të KPRK-së dhe është dënuar në mënyrë meritore. Andaj, nga këto rrethana 

të cekura më lartë, gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi do të arrihet qëllimi i dënimit dhe se ky dënim i shqiptuar sipas bindjes së 

gjykatës, është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i ka 

i akuzuari. 

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale u mor në kuptim të nenit 450 dhe 453 par. 

1 të KPPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë në kuptim të nenit 39 par. 3 

pika 1 të Ligjit nr.05/L-036. 

 

Vendimi për udhëzimin e të dëmtuarit në kontest të rregullt civil u mor në pajtim me 

nenin 463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së. 

 

Nga të cekurat si më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

2018:062260, 15.02.2021 

                    G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Fidan Hoxha 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


