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Numri i lëndës: 2019:275560 

Datë: 08.09.2020 

Numri i dokumentit:     01100215 

P.nr.1553/2019 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
 Gjykata Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Shpresa Emra , 
me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Jeton Nezaj, në lëndën penale kundër të 
akuzuarve: S.P nga fshati ... Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale lëndim i lehtë 
trupor nga neni 185 par.1 të KP dhe L.Ç nga fshati ... Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës 
penale sulmi nga neni 184 par.1 të KP sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren–
Departamenti i Përgjithshëm, nën numrin PP.nr.1986-1/2019 të datës 22.11.2019, pas 
mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në pranin e prokurorit të shtetit Fatos Ajvazi dhe të akuzuarve  
28.07.2020 publikisht morri dhe shpalli këtë:  
 

 
A K T G J Y K I M 

 Të akuzuarit: 
 

1. S.P nga i ati M.K dhe e ëma L. e lindur M., e lindur më datë 31.03.1994 në fshatin ... 
,Tropojë, Republika e Shqipërisë, tani me banim në fshatin ... Komuna e Prizrenit, ka të kryer 
shkollën e mesme, e martuar, nënë e ... fëmijëve, amvise, e gjendjes së dobët ekonomike, me 
numër personal ..., shqiptare, shtetase e Republikës së Shqipërisë. 

 
2.L.Ç nga i ati R. dhe e ëma T. e lindur Xh., i lindur më datë ...  në fshatin  ... Komuna e 

Prizrenit ku edhe tani jeton, ka të kryer shkollën  deri në klasën e ... , punëtor fizik, i martuar, 
babë i ... fëmijëve, me numër personal ..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i gjendjes 
së mesme ekonomike. 
 

     JANË FAJTOR 
 
 E pandehura: S.P 
 

I. Me datën 04.09.2019, rreth orës 12:00 minuta, në fshatin ... Komuna Prizrenit, 
saktësisht në oborrin e shtëpisë së përbashkët familjare me dashje kryen dhunë ose 
keqtrajtim fizik me qëllim të cenimit të dinjitetit të dëmtuarit brenda një marëdhënie 
familjare, ashtu që i shkakton lëndim të lehtë trupor të dëmtuarit- kunati të saj L.Ç, në atë 
mënyre që pas një mosmarrëveshje me të dëmtuarin-pandehurin, me që kunata e tij 
mendonte se kishte rrahur djalin e saj, e sulmon fizikisht duke e gjuajtur dana të hekurit, ku 
dhe e godet në dorën e djathtë, me të cilat veprim të dëmtuarit-pandehurit i shkakton 
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lëndime të lehta trupore, që paraqesin plagë shquese në shuplakën e dorës së djathtë, të 
shkaktuara nga  veprimi mekanik i mjetit të fortë të përshkruara si në akt ekspertimin mjeko-
ligjor nga eksperti Dr. M.G të dt.21.09.2019 
 
 Me çka ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1 të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës. 
 
 I pandehuri L.Ç 
 
II  Me datë kohë dhe vend të njëjtë të përshkruar si në dispozitivin nën I me dashje kryen 
dhunën ose keqtrajtimin fizik me qëllim të cenimit të dinjitetit të dëmtuarës brenda një 
marëdhënie familjare, ashtu që e sulmon të dëmtuarën- gruan e vëllaut të saj S.P, në atë 
menyrë që pas një mosmarrëveshje të përshkruar si në dispozitivin I, me të dëmtuarën- 
pandehurën, meqë e pandehura mendon se ia kishte rrahur djalin E. ... vjeçar, i drejtohet me 
fjalë fyese duke sharë dhe e sulmon me dy duar duke kapur për qafe me të cilat veprime të 
dëmtuarës-pandehurës nuk i shkakton lëndime të dukshme trupore. 
 
 Me çka ka kryer veprën penale sulmi nga neni 184 par.1 të KPRK-së 
 
 

Andaj gjykata në kuptim të nenit 7, 8,9,10,46, 47, 48, 49, 69  nenit 185 par.1 dhe  nenit 
184 par.1 të KPRK të akuzuarve iu shqipton: 

 
DËNIM ME BURGIM ME KUSHT 

 
Të akuzuarës S.P vërteton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve i 

cili dënim nuk do të ekzekutohet në afat prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi, nëse e akuzuara nuk kryen vepër të re penale.   

 
Të akuzuarit  L.Ç vërteton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve 

i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afat prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale.   

 
Obligohen të akuzuarit që të paguajnë të gjitha shpenzimet e procedurës penale sipas 

llogarisë së gjykatës, në emër të paushallit gjyqësor secili prej tyre veç e veç të paguaj shumën 
prej nga 20 €  dhe për Fondin e kompensimit të viktimave shumën prej 30€, në afat prej 15 
(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 
ekzekutimit të dhunshëm.   
 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar 
aktakuzë nën numrin PP.nr.1986/2019 të datës 22.11.2019 kundër të akuzuarve: S.P nga 
fshati ... Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 
par.1 lidhur me veprën penale dhuna në familje nga neni 248 par.1 dhe 2 të KPRK-së, dhe  L.Ç 
nga fshati ... Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale sulmi nga neni 184 par.1 lidhur 
me veprën penale dhuna në familje nga neni 248 par.1 dhe 2 të KPRK-së të KP-së. 
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Prokurori i shtetit pas leximit të aktakuzës deklaroi se duke pasur parasysh rastin 
konkret me kualifikimet ligjore të dy pikave të dispozitivit të aktakuzës në fjalë, janë cekur 
vepra penale në pikën I lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.1 lidhur me veprën penale 
dhuna në familje nga neni 248 par.1 dhe 2 të KPRK, po ashtu në pikën II të dispozitivit është 
cekur vepra penale sulmi nga neni 184 par 1 lidhur me veprën penale dhuna në familje nga 
neni 248 par.1 dhe 2 të KPRK-së, duke pasur parasysh përshkrimin ligjor të nenit 248 po ashtu 
mendimi juridik të Gjykatës Supreme të Kosovës prokurori i shtetit vlerëson se në rastin 
konkret veprat e lartëcekura nuk mund të qëndrojnë bashkë njëra me tjetrën sepse vepra e 
parë e konsumon elementet e veprës së dytë, andaj dhe ka bërë rregullimin dhe heqjen e 
kualifikimeve ligjore si në pikën I dhe II të dispozitivit ku hiqen fjalët ”lidhur me veprën penale 
dhuna në familje nga neni 248 par.1 dhe 2”kurse pjesa tjetër e aktakuzës mbetet e 
pandryshuar. 
 

Në fjalën përfundimtare prokurori i shtetit ka theksuar se nga provat që janë 
administruar në këtë shqyrtim u vërtetua gjendja faktike e përshkruar në aktakuzë, si në pikën 
1 dhe 2 të dispozitivit, të pandehurit në fjalë kanë pasur një mosmarrëveshje këtë e pohojnë 
edhe vetë por që të njëjtit i mohojnë veprimet e tyre duke u munduar ti shmangin 
përgjegjësinë penale për veprat penale me të cilat ngarkohen andaj nga të gjitha këto prova u 
vërtetua pa mëdyshje se të pandehurit në fjalë kanë kryer veprën penale për të cilën 
ngarkohen dhe i propozoi gjykatës që të njëjtit të shpallën fajtor për veprat me të cilat 
ngarkohen dhe të njëjtit të iu shqiptoi një dënim të paraparë me ligj nga i cili dënim do të 
arrihet edhe qëllimi dhe efekti i dënimit në fjalë. 

 
 Gjatë shqyrtimit gjyqësor si dhe ne fjalën përfundimtare e akuzuara S.P  deklaroi se 

nuk e ka kryer veprën penale me te cilën akuzohet dhe nuk i pranon fjalët të cekura nga 
prokurori, pasi që i akuzuari L. e ka sulmuar dhe është lënduar vetë. Gjithashtu ka cekur se 
nuk ndihet fajtore. 

 
 I akuzuari  L.Ç  në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nuk e ndien vetën fajtor dhe e 

gjitha ka rrjedh si pasojë e e shumë mosmarrëveshjeve me të akuzuarën S. dhe ja lë gjykatës 
që të vendos. 

 
Gjykata në shqyrtimin gjyqësor i administroi të gjitha provat e nevojshme dhe pas 

analizimit te secilës prove veç e veç, vërtetoi ketë gjendje faktike:  
 

 Për të akuzuarën e parë S.P: Me datën 04.09.2019, rreth orës 12:00 minuta, në fshatin 
... Komuna Prizrenit, saktësisht në oborrin e shtëpisë së përbashkët familjare me dashje kryen 
dhunë ose keqtrajtim fizik me qëllim të cenimit të dinjitetit të dëmtuarit brenda një 
marrëdhënie familjare, ashtu që  i shkakton lëndim të lehtë trupor të dëmtuarit- kunati të saj 
L.Ç, në atë mënyre që pas një mosmarrëveshje me të dëmtuarin-pandehurin, me që kunata e 
tij mendonte se kishte rrahur djalin e saj, e sulmon fizikisht duke e gjuajtur dana të hekurit, ku 
dhe e godet në dorën e djathtë, me të cilat veprim të dëmtuarit-pandehurit i shkakton 
lëndime të lehta trupore, që paraqesin plagë shquese në shuplakën e dorës së djathtë, të 
shkaktuara nga  veprimi mekanik i mjetit të fortë të përshkruara si në akt ekspertimin mjeko-
ligjor nga eksperti Dr. M.G të dt.21.09.2019.  
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 Dhe për të akuzuarin  L.Ç: Me datë kohë dhe vend të njëjtë të përshkruar si në 
dispozitivin I me dashje kryen dhunën ose keqtrajtimin fizik me qëllim të cenimit të dinjitetit 
të dëmtuarës brenda një marrëdhënie familjare, ashtu që e sulmon të dëmtuarën- gruan e 
vëllait të saj S.P, në atë mënyre që pas një mosmarrëveshje të përshkruar si në dispozitivin I, 
me të dëmtuarën- pandehurën, meqë e pandehura mendon se ia kishte rrahur djalin E. ... 
vjeçar, i drejtohet me fjalë fyese duke sharë dhe e sulmon me dy duar duke kapur për qafe me 
të cilat veprime të dëmtuarës-pandehurës nuk i shkakton lëndime të dukshme trupore. 

 
Gjykata ketë gjendje faktike e ka vërtetuar nga provat e administruara në shqyrtim 

gjyqësor : leximi i ekspertizës mjeko ligjore të dt.21.09.2019 të dhënë nga ana e ekspertit 
Dr.M.G në lidhje me lëndimet të cilat i ka pësuar i akuzuari L.Ç; leximi i raportit mjekësor të 
emergjencës me nr.... të dt.04.04.2019; Dokumentacioni i bashkangjitur në shkresat e lëndës 
dhe atë në dy foto të akuzuarës S.P dhe dy foto të në varëse me lirë.; Raporti i oficerit me nr. 
... të dt.04.09.2019. 

 
Nga leximi i ekspertizës mjeko ligjore të dt.21.09.2019 të dhënë nga ana e ekspertit 

Dr.M.G në lidhje me lëndimet të cilat i ka pësuar i akuzuari L.Ç, gjykata vërteton se të njëjtit i 
janë shkaktuar lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme shëndetësore, këto 
lëndime paraqesin plagë shquese në shuplakën e dorës së djathtë të cilat janë shkaktuar nga 
veprimi mekanik i mjetit të fort, mbretës  (jo mprehtë). 

 
Nga leximi i raportit mjekësor të emergjencës me nr.... të dt.04.04.2019; gjykata 

vërteton faktin  se i akuzuari L.Ç ishte dërguar në shërbimin urgjent si pasojë e sulmit me mjet 
të topitur dhe i lënduar në dorë, plagë 5-6 centimetra. 

 
Nga shikimi i foto dokumentacionit gjykata vërteton  në foton e 2 të , se akuzuara S. ka 

lëndime të dukshme trupore në qafë në formë të gërvishtjes dhe të skuqura , ndërsa në dy 
fotografi të tjera shihet një lirë me varëse për të cilat e njëjta ka deklaruar se i akuzuari 
Leotrim e ka kapur për qafe dhe me këtë rast është lënduar me këtë qafore. 
 

E akuzuara S.P gjatë shqyrtimit gjyqësor në cilësinë e të akuzuarës deklaroi se në ditën 
kritike ka qenë duke u përgatitur që të shkoi te prindërit pasi që ka pasur situatën e 
tensionuar në familje, bashkëshorti i saj nuk ka qenë në shtëpi dhe ajo ka kërkuar nga kunata 
që të më dërgoi deri në ... dhe prej aty në Tiranë. Kur është kthyer në shtëpi e gjetur djalin e 
saj E. ... vjeçar, duke çarë. E ka pyetur se çka ka ndodhur dhe ai i ka thënë që e ka rrahur T.-L.- 
axha i tij. Atëherë ajo me atë nervoz është kthyer kah kunati dhe i ka thënë se pse po e rrah 
djalin ( edhe pse kjo nuk ka qenë hera e parë ka ndodhur ). Kunati i saj është i dhunshëm ka 
dhe raste të  tjera të dhunës në familje ndaj familjarëve të tjerë, dhe nuk ka dashur që edhe 
fëmija i saj të pësoj ashtu si ka pësuar edhe fëmija i vet në spital, për këtë i njëjti dhe është 
dënuar nga kjo gjykatë. Ai e ka ofenduar me familje, e ka kapur për fyti dhe e ka mbështetur 
për muri, djali i saj është frikësuar dhe ka shkuar ta thërras vjehrrën, por e njëjta ka qenë e 
zënë në shitore dhe nuk ka mundur të vjen , kjo ka zgjatur shumë shkurt. Kunati i saj kur e ka 
vërejtur gjakun është larguar dhe ka shkuar në ambulancë. Ajo vet nuk ka shkuar në 
ambulancë dhe pse ka pasur lëndime në qafë, fëmijët janë frikësuar dhe ajo ka thirrur 
bashkëshortin e saj, kurse kunati prej ambulancës ka shkuar në spital në Prizren me qëllim që 
ta lajmëroi rastin. 
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I akuzuari L.Ç gjatë shqyrtimi gjyqësor deklaroi se atë ditë fëmija i vllaut respektivisht 
Sidorelës e ka marrë kompresorin dhe ka dashur që ta fryjë gomën e motorit dhe ai ia ka marr 
nga dora që të mos lëndohet, atëherë fëmija është inatosur dhe ka filluar të qajë dhe me at 
rast ka ardhur S. dhe duke bërtitur më është vërsulur se pse po ma rreh djalin. Ai ka pohuar se 
edhe më herët ka pasur probleme me të, i ka thënë se nuk e kam rreh djalin por ajo ka kapur 
danat për armaturë dhe e ka gjuajtur me të, ai që të mbrohem është larguar dhe danat e kanë 
goditur në dorën e majtë dhe e kanë lënduar, ajo nuk është ndalur dhe ka dashur që ta kap 
për fyti dhe ai është mbrojtur në atë rast. Lëndimet në qafë sipas tij S. i ka nga prindërit e saj  
dhe jo nga ai. 

 
 
Gjykata nga administrimi i provave në shqyrtim gjyqësor i ka vërtetuar gjendjet faktike 

sa i përket të akuzuarve  S.P dhe L.Ç dhe vërtetoi këto fakte të pa kontestuara se në ditën 
kritike me datë 04.09.2019 kishte ndodhur konflikti në mes të pandehurës S. dhe të 
pandehurit L., ndërsa lidhur me faktet e kontestues se e pandehura S. e kishte goditur me 
mjet të fortë me ç’rast i kishte shkaktuar lëndime trupore plagë shquese në shuplakën e dorës 
së djathtë, kjo gjendje është vërtetuar nga deklarimi i të pandehurit L., nga ekspertiza mjeko-
ligjore dhe raporti mjekësor të emergjencës si dhe nga fotodokumetacioni, ndërsa se i 
pandehuri L. në ditën kritike e kishte sulmuar të pandehurën S. u vërtetua nga deklarimi i të 
pandehurës S., nga fotodokumetacioni dhe provat tjera materiale. Që të dy të akuzuar kanë 
pohuar se kanë konflikt në mes tyre dhe se marrëdhëniet në mes tyre janë të acaruara dhe se 
kanë pasur edhe më herët problem në mes veti gjë që gjykata vërtetoi edhe në shqyrtim ku 
shihej qartë edhe sjellja e të akuzuarve në mes veti nuk është e mire, gjatë tërë kohës ata e 
akuzonin njëri tjetrin. Gjykata deklaratës së të akuzuarës pjesërisht ja falë besimin, në pjesën 
e deklarimit  kur deklaron se me të akuzuarin L.Ç ka pasur konflikt ndërsa për pjesën tjetër të 
deklarimit nuk ja falë besimin sepse e njëjta ka qëllim që të shmanget nga përgjegjësia penale. 
Gjykata deklaratës së të akuzuari L.Ç pjesërisht ja fali besimin në pjesën ku deklaron se ka 
pasur konflikt me të akuzuarën S.P, ndërsa në pjesën tjetër të deklarimit ku i mohon veprimet 
e tija gjykata nuk ja fal besimin sepse i njëjtin e gjeti si pretendim nga shmangja e 
përgjegjësisë penale. 

 
  Me rastin e marrjes së dënimit ndaj të akuzuarve gjykata vlerësoj të gjitha rrethanat 
në kuptim të dispozitave të nenit 69 të KPK, të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë 
së dënimit,  si rrethanë lehtësuese është marrë fakti se janë familjarë dhe rrethanat familjare 
të tyre, është hera e parë që janë në gjykatë andaj gjykata iu shqiptoi dënimin me kusht sepse 
konsideron se me kërcënim të dënimit do të arrihet qëllimi i dënimit, prandaj të akuzuarve i 
shqiptoi dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve i cili dënim nuk do të 
ekzekutohet nëse në afat prej 1 (një) viti, nuk kryejnë vepër të re penale, i bindur se dënimi i 
shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tyre dhe se me këtë dënim do të arrihet 
qëllimi i dënimit që në të ardhmen të përmbahen nga veprimet e këtilla.  
 
 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në kuptim të nenit 453 
par.1 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 
 

Vendimi mbi shpenzimet në emër të kompensimit të viktimave është bazuar në nenin 
39 par.3-1 të Ligjit për Kompensim të viktimave të Krimit Nr.05/L-036. 
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Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 
    

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  
 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

P.nr.1553/2015 të datës 28.07.2020 
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G j y q t a r i 
 

                                                                                             ____________________ 
 

                                                                                               Shpresa  Emra 
 

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. 
 
 
 
 
 

 

 

 


