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Numri i lëndës: 2019:116929 

Datë: 29.11.2019 

Numri i dokumentit:     00683311 

P.nr.646/19 

NË EMËR TË POPULLIT  
 

 Gjykata Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Shpresa Emra 
me pjesëmarrjen e sekretares juridike Birsen Shoshani, në çështjen penale kundër të akuzuarit 
M. C. nga fsh. Komuna e P., për shkak  ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 
185/3 -3.1 të KP lidhur  me veprën penale dhuna në familje nga neni 248 të KPK Nr.06/L-074, 
sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, PP/II.nr.908-1/19 e dt. 23.05.2019, pas 
mbajtjes së shqyrtimit fillestar në prezencën e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren 
- Departamenti i Përgjithshëm, Prokurorit së Shtetit Musli Gashi, të  dëmtuarës A. C. dhe të 
akuzuarit, me datë 05.11.2019 publikisht mori dhe shpalli këtë:     
 

A K T GJ Y K I M 
I akuzuari:  

M. C. nga i ati K. dhe e ëma F., e lindur K., i lindur më ....... në  Prizren, tani me banim në 
fsh. komuna e P., i martuar, baba i një fëmiu, ka të kryer shkollën fillore, i papunë, i gjendjes së 
mesme ekonomike, identifikohet me letër njoftim nr...., shqiptar, shtetas i Republikës së 
Kosovës. 
 

ËSHTË FAJTOR 
 

 Se me datë 17.04.2019 rreth orës 11,00 të mëngjesit, në fshatin Velezhë, Komuna e 
Prizrenit, saktësisht shtëpinë e përbashkët familjare me dashje i shkakton lëndim trupor të 
dëmtuarës A. C. - bashkëshorte e tij- viktimë e ndjeshme, në atë mënyrë që pas një 
mosmarrëveshje dhe fjalosje paraprake i thotë të  dëmtuarës; “ bëhu gati se du me të qu te 
shtëpia jote, boll u bo”, pastaj derisa e dëmtuara ishte duke i bërë gati rrobat, i pandehuri e 
kishte kapur për krahu duke e tërhequr zvarrë, kështu që të njëjtës i kishte shkaktuar lëndime 
trupore në formë të ndrydhjeve dhe gjakmbledhje të indeve të buta në regjionin e parakrahut 
të majtë, të shkaktuara nga veprimi mekanik i  mjetit të fortë mbretës ( jo i mprehtë), e që si të 
tilla, bëjnë pjesë në dëmtime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin.  
 

Me këto veprime ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 3 -3.1 
lidhur me veprën penale dhuna në familje  nga neni 248 të KP Nr.06/L-074 

 
Andaj gjykata me në harmoni me nenet  8, 9, 10, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 73 dhe të nenit 

185 par. 3 -3.1 lidhur me  nenin 248 të KPK 06/L-074 të akuzuarin e gjykon dhe ia shqipton: 
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                                              DËNIMIN ME BURGIM ME KUSHT 
 
Duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili 

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

 
E dëmtuara A. C. nga Gjakova, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontest të rregullt juridiko civil. 
 
 Obligohet i akuzuari të paguaj në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20 Euro, për 
ekspertizë mjeko ligjore shumën prej 20.88€ dhe për Fondin për kompensim të viktimave 
shumën prej 30€, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm.     
   

A r s y e t i m  
 

Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate ka parashtruar Aktakuzë PP/II.nr.908-
1/19 e dt. 23.05.2019, kundër të akuzuarit  M. C. nga fsh... Komuna e Prizrenit,, për shkak  ka 
kryer veprën penale lëndim i lehte trupor nga neni 185/3 -3.1 lidhur  me veprën penale 248 të 
KPK 06/L-074  të cilën aktakuzë e ka përfaqësuar Prokurori shtetit Musli Gashi. 

 
Prokurori shtetit  në fjalën hyrëse ka mbetur në tërësi pranë aktakuzës  kurse në fjalën 

përfundimtare ka cekur se aktakuza është e bazuar në prova të besueshme dhe të mjaftueshme  
të cilat  konsiderojmë e në mënyrë të kjart janë dëshmuar gjatë administrimit  në seancat 
gjyqësore. Po ashtu kjo është dëshmuar edhe nga dëgjimi i dëshmitarit M.D. si dhe dëgjimi i të 
dëmtuarës në cilësi të dëshmitares si dhe vet të pandehurit nga ka rezultuar se nuk është 
kontestuese se i pandehuri kishte mosmarrëveshje me të dëmtuarën , bashkëshorten e tij për 
shkak të të cilave ditën kritike duke përdorur dhunë edhe i shkakton  lëndime të lehta trupore 
të përshkruara më për afërsisht si në raportin mjekësor me nr. të ref. PZ-41 të dt. 
06.05.2019.Veprimet e të pandehurit në rastin konkret janë veprimet të cilat në kundërshtim 
me nenin 248 të KPRK, po ashtu forma dhe rrethanat në të cilat ka vepruar i pandehuri natën 
kritike duke shkaktuar frikë , keqtrajtim fizik dhe psikologjik ndaj të dëmtuarës  të cilën edhe e 
ndan nga fëmiu duke e dërguar te prindërit jashtë çdo norme ligjore etike dhe zakonore. 
Pretendimet  e të  pandehurit se ka pas frikë nga familjarët e të dëmtuarës kur ka tentuar ta 
dërgoj me taksi në rrugë janë të paqëndrueshme, të pabazuara me asnjë provë në shkresat e 
lëndës sepse nga administrimi i provave është dëshmuar e kundërta i njëjti ditën kritike ka qenë 
në hapësirat e shtëpisë së të dëmtuarës të cilët fillimisht janë munduar që të merren vesh sipas 
traditave familjare duke i thënë të pandehurit që të komunikon me prindërit dhe të merren 
lidhur me rastin, por për kundër saj i pandehuri nuk ka reflektuar ndërsa familjarët e të 
dëmtuarës pas të gjitha  kanë paraqitur rastin në polici duke u brengosur për të dëmtuarën.  

 
Andaj, prokurori i shtetit ka konsideruar se gjendja faktike e përshkruar si në dispozitiv 

të aktakuzës është konstatuar drejtë e cila edhe është dëshmuar gjatë shqyrtimit gjyqësor se 
në veprimet e të pandehurit formohen të gjitha elementet e veprës penale për të cilën e 
ngarkon aktakuza. Bazuar në këtë ka  propozuar që gjykata pas përfundimit të shqyrtimit 
gjyqësor, administrimit të provave, vlerësimit dhe analizimit secilës veç e veç e të gjitha  së 
basku të pandehurin ta shpallë fajtor dhe t’ i shqipton dënimin meritor sipas ligjit.  
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 E  dëmtuara në fjalën hyrëse dhe atë përfundimtare ka mbetur  në tërësi pranë fjalëve 
që i ka thënë në cilësi të dëshmitares se ajo ka pas dhunë në familje dhe i është  bashkangjitur 
ndjekjes penale dhe ka kërkuar kompensim pasuror.  
 
 I akuzuari në fjalën hyrëse dhe  përfundimtare  të tij ka deklaruar se  nuk e ndien veten 
fajtor dhe ka kërkuar që gjykata të mos  ta shpall fajtor dhe ta liroj nga përgjegjësia.  
 

Gjykata gjatë shqyrtimit kryesorë ka administruar të gjitha provat dhe pas analizimit të 
secilës provë veç e veç dhe të ndërlidhura, ku të gjitha së bashku kanë vërtetuar këtë gjendje 
faktike: 

 
Se me datë 17.04.2019 rreth orës 11,00 të mëngjesit, në fshatin V., Komuna e Prizrenit 

saktësisht shtëpinë e përbashkët familjare, i pandehuri me dashje i shkakton lëndim trupor të 
dëmtuarës A. C.- bashkëshorte e tij- viktimë e ndjeshme, në atë mënyrë që pas një 
mosmarrëveshje dhe fjalosje paraprake, i pandehuri i thotë të  dëmtuarës; “ bëhu gati se du 
me të qu te shtëpia jote, boll u bo”, pastaj derisa e dëmtuara ishte duke i bërë gati rrobat, i 
pandehuri e kishte kapur për krahu duke e tërhequr zvarrë, kështu që të njëjtës i kishte 
shkaktuar lëndime trpore në formë të ndrydhjeve dhe gjakmbledhje të indeve të buta në 
regjionin e parakrahut të majtë, të shkaktuara nga veprimi mekanik i  mjetit të fortë mbretës ( 
jo i mprehtë), e që si të tilla, bëjnë pjesë në dëmtime të lehta trupore me pasoja të përkohshme 
për shëndetin.  
 

Gjykata këtë gjendje faktike e vërtetoi nga dëgjimi i të dëmtuares A. C., në cilësi të 
dëshmitares nga dëgjimi i dëshmitarit M.D., bëri leximin e raportit mjekësor të Emergjencës  të 
Spitalit Rajonal në Prizren me nr. të prot. 4399 të dt. 17.04.2019 për A. C. si dhe shiqimin në tri 
fotografi të bashkangjitura me këtë raport, ka bërë leximin e ekspertizës mjeko ligjore të  
ekspertit Dr. N.  U. të dt. 06.05.2019. 

 
Me dëgjimin e të dëmtuares A. C. në cilësi të dëshmitares gjykata vërtetoi se e njejta ka 

deklaruar se problemet me bashkëshortin e saj këtu të akuzuarin kanë filluar menjëherë pas  
kalimit të një muaji të martesës . Ata kanë qenë në bashkësi martesore 2 vjet dhe që nga 
17.04.2019,  kur edhe ka ndodhur ky problem ajo është  ndarë nga bashkëshorti dhe tani jeton 
te prindërit. Gjithashtu ka deklaruar se paraprakisht me dt. 15.04.2019 ajo ka pasur problem 
me vjehrrën dhe  bashkëshorti nuk ka qenë aty. 
 

E dëmtuara ka deklaruar se  me dt. 16.04.2019  bashkëshorti   i saj  e ka goditur me 
shuplakë, e ka gjuajtur në shtrat në dhimën e saj të gjumit dhe i ka thënë  po bën probleme me 
vjehrrën, atëherë vjehrra ka ndërhy dhe e ka ndal djalin e saj  dhe  e dëmtuara  i ka thënë  se  
s’ke çka e ndal tani pasi që  ti ke filluar  këtë problem. Atëherë vjehrra dhe bashkëshorti i saj 
kanë shkuar poshtë dhe nuk e din se çka ka ndodh, bashkëshorti e ka dërguar vjehrrën në spital 
dhe kur është kthyer i  ka thënë që  ajo mos të lajmëroj familjen e saj. Ajo nuk e ka lajmëruar  
familjen për ngjarjen atë  ditë dhe ditën e nesërm në ora 11.00 është zgjuar bashkëshorti i saj 
dhe i ka thënë se do ta qoj te prindërit. E ka pyetur se a dëshiron baba me ardh me të marr ose 
ai ta dërgoj. Ajo është përgjigjur se baba e ka sjellur, ai e ka marr dhe ai duhet që ta kthen. I ka 
pregaditur rrobat dhe  vajzën nuk ka lejuar ta mer e ka dërguar te familja e axhës të cilët janë 
me një oborr. Ajo nuk ka dashur që të shkoj, por ka qenë e detyruar. Fillilmisht bashkëshorti   
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ka dashur që ta dërgoj me taksi në Gjakovë, por ajo nuk ka pranuar dhe me këtë rast edhe e ka 
tërhequr për krahu duke tentuar që me dhunë të hypi në taksi, ajo ka refuzuar dhe bashkëshorti 
i saj ka vendosur që ta dërgoj me veturë të tij . Rrugës  e kam thirrë babëne saj  dhe ai ka thënë  
që të ulemi dhe të bisedojmë se pse po ndahemi dhe t’ i thërrasim burrat e të kuvendojmë. Pas 
tyrë me automjet kanë ardh edhe djali i axhës i bashkëshortit të saj i cili në ndërkohë e ka thirrë 
de më ka ofenduar  e sharë se pse nuk kam shkuar me taksi atëherë . Ajo ia ka mbyllur telefonin 
dhe bashkëshoriti im nga rruga për në Gjakovë u khtye për në Prizren. Janë ndalur në  një vend 
rrugës dhe aty ka ardhur baba i saj i cili  ka biseduar me bashkësortin tim dhe janë pajtuar që 
të shkojmë në shtëpi tek ne dhe të bisedojmë për këtë problem. Në shtëpinë të prindërve të 
saj me bashkëshortin ka biseduar baba im , ajo ka qenë e shqetësuar dhe ka qajtë pasi që e ka 
lënë vajzën. Babai i saj  ka dashur që të bisedoj me babain e bashkëshortit tim dhe  që  ai së 
bashku me vjehrrën të vijnë dhe të bisedojnë për këtë problem, por ata nuk kanë ardhur, 
atëherë kemi shkuar në Policinë e Gjakovës që ta lajmërojmë rastin, por ata na kanë udhëzuar 
që të shkojmë në Policinë e Prizrenit . lëndime ka pasur në  krahun e majtë. Nga ana e Policisë  
ajo është dërguar  në Emergjencë të Spitalit Rajonal të Prizrenit. 
 

Dëshmitari M. D. babi i të dëmtuarës  ka deklaruar se  e gjithë  rasti ka filluar  me datën 
17.04.2019 në mëngjes diku kah ora 9-10 kur e ka thirr  vajza e tij A. dhe i ka thënë se është 
fjalosur me bashkëshortin e saj dhe se  do të ndahen ashtu që bashkëshorti i saj do ta bjen në 
Gjakovë. Ai kam qenë duke punuar dhe i ka thënë  nëse nuk shkon hajde në shtëpi dhe nuk 
kemi çka të bëjmë. Para se të mbërrim në Gjakovë sërish e ka thirrë vajza dhe  i ka thënë  se 
dëshirojnë që në hyrje të Gjakovës të ndalen dhe ajo të vjen me taksi dhe jo me bashkëshortin 
e saj, atëherë ai ka thënë se me taksi nuk bënë, nuk është e udhës që të vjen me taksi dhe 
bashkëshorti ta bjen në shtëpi ashtu edhe  qysh e ka marr. Vajza e ka thirrë edhe një herë dhe 
i ka thënë se janë duke më kthyer në Prizren, bashkëshorti më ka rrahur dhe është edhe një 
automjet tjetër me tre persona prapa tyre, atëherë unë kam lajmëruar policinë  se jam frikësuar 
se po bëhet edhe më e madhe, por nuk e kam ditur numrat e tabelave të automjeteve dhe 
policia nuk ka mundur  që t’ i gjen. Kam shkuar  në Polici dhe së bashku me automjetin e Policisë 
kemi shkuar gjerë në Bistrazhinë, por nuk  i kemi gjetur. Atëherë ai ka zbritur prej makinës së 
policisë  dhe me makinën e tij ka shkuar që ta kërkoj sërish  pasi që  vajza i ka thënë se jemi 
ndalur diku  rrugës për në Prizren. I ka takuar diku afër fsh. P. Dhëndri me gjithë vajzën kanë 
qenë duke e pritur, i ka thënë se si e ke marr vajzën ashtu duhesh  ta sjell dhe ta kthen në 
Gjakovë dhe ai pa fjalë është nisur për në Gjakovë dhe  unë së bashku me ta kam qenë në 
automjet. Ka qenë në  dijeni se  se ka pasur probleme edhe më herët. Sipas traditave de 
zakoneve tona kam shkuar edhe më herët  dhe i kam folur edhe vajzës time edhe dhëndrit dhe 
i kemi rregulluar problemet dhe mosmarrëveshjet në mes tyre. Kur ka ardhur  në Gjakovë  po 
vajza ime ka pasur lëndime në krah dhe ka pasur dhimbje të kokës. Unë kam tentuar që të  
rregulloj këtë çështje sipas traditës dhe i kam thirrë prindërit e dhëndrit të cilët nuk kanë  
ardhur. I ka pritur dy orë dhe pas dy ore me gjithë vajzën dhe dhëndrin kanë shkuar në Polici 
dhe e kanë raportuar rastin. Policia e Gjakovës i ka udhëzuar  se duhet të shkojnë në Policinë e 
Prizrenit. Gjatë kohës derisa ka qenë dhëndri tek ai kanë thirrë në telefon familjarët e tij dhe 
kanë thënë që mos të bëj problem dhe mos ta ndali  të njëjtin  te shtëpia ime.  

 
Me leximin e Raportit  mjekësor të Emergjencës së spitalit rajonal në  Prizren nr. 4399 

të dt. 17.04.2019  për A. C. dhe shiqimin në fotografi të bashkangjitura me këtë raport gjykata 
ka  vërtetuar se  e dëmtuara A. C.  është sjellur për egzaminim mjekësor  në Emergjencë,  ku 
është konstatuar se  ka ndrydhje dhe gjakderdhje nënlëkurore në parakrahun e majtë dhe 
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hematom si dhe  reakcion stresogjen traumatik për të ciën i është dhënë trajtimi adekuart 
mjekësor. Kjo vërtetohet edhe në bazë të shiqimit në fotografi  të bashkangjitura me këtë 
raport ku shihen këto lëndime të dukshme. 

 
Me  leximin e ekspertizës mjeko ligjore të ekspertit Dr. N. U. të dt. 06.05.2019 gjykata 

ka vërtetuar se lëndimet të cilat  janë përshkruar në raportin e Emergjencës nga ana e ekspertit 
mjeko ligjor janë  përshkruar si dëmtime të lehta trupore me pasoja të përkohshme në shëndet. 
 

I akuzuari në shqyrtim ka deklaruar se  me dt. 16 .04.2019  ai ka qenë  duke folur me A. 
në telefon pasi që nuk ka qenë në shtëpi dhe ajo ka deklaruar se dëshiron që të dahet nga ai e 
ka ofenduar  se  edhe  unë jam  burrë me dy gra si babai im  dhe derisa ka qenë duke folur për 
këtë e ka dëgjuar nëna ime dhe e njëjta është shqetësuar gjithashtu edhe unë jam shqetësuar. 
Më pas e kam pyetur  ti këtë ku po i merr këto informata dhe kam shkuar në shtëpi. Në shtëpi 
ka vërejtur se nëna ime është e sëmur, e alivanosur dhe e kam dërguar në spital. Kur është 
kthyer nga spitali bashkëshortja e tij ka qenë e mbyllur në dhomë dhe kur ai  ka shkuar në 
dhomë ka vërejtur se ajo i ka përgatitur rrobat e veta. Atë natë nuk  ka fol me të asnjë fjalë, nuk 
e ka goditur dhe nuk ka bërë fjalë. Ditën e nesërm kur është zgjuar ka vërejtur rrobat gati , i ka 
thënë se me te nuk mund të jetoj më dhe se po e dërgon te prindërit.  Ajo  nuk ka bërë fjalë 
dhe nuk ka kundërshtuar, kjo ka qenë  hera e pestë që janë fjalosur  dhe më herët janë pajtuar, 
por kjo ka qenë e fundit. Ka deklaruar se kur ka dal prej shtëpisë bashkëshortja as vajzën nuk 
ka dashur që ta merr, është përshëndetur me vajzën, ka filluar të qaj dhe unë e ka larguar pasi 
që  kam menduar që ajo e ka sjell situatën gjer këtu dhe  vajzën e ka lënë me famljarët, nënën 
dhe gjyshin  tim. Pas kësaj me veturë janë nisur për në Gjakovë.     

 
             Gjatë tërë rrugës  bashkëshortja me telefon ka kontaktuar me familjen e saj dhe ai është 
friksuar që mos të bëhet problem kur të mbërrijmë atje dhe ka porosit taksi në Gjakovë në 
mënyrë që  bashkëshortja ime të shkoj me taksi në shtëpi të prindërve të saj. Në hyrje të 
Gjakovës taksi i ka pritur ai  i ka vendosur rrobat në taksi dhe  i kam thënë bashkëshortes hyp 
në taksi dhe shko, ajo nuk ka dashur  dhe nuk ka dalë prej automjetit. Në atë moment e ka thirr 
babën dhe i ka treguar që unë dëshiroj që ta dërgoj me taksi në shtëpi, kam dëgjuar që  edhe 
policia është lajmëruar. Ai është frikësuar që mos të bëhet problemi më i madh e ka kthyer 
veturën dhe është nisur për në Prizren. Rrugës për në Prizren, është ndalur diku afër fsh.P. dhe 
e ka pritur  babën e bashkëshortes time dhe familjarët. Derisa kemi qenë duke pritur ka ardhur 
babai i  bashkëshortes  sime dhe tre persona të tjerë me veturë, të gjithë  kanë  dalë nga vetura 
dhe  babai i bashkëshortes më ka thënë  “ hyp në automjet dhe dërgoje vajzën në Gjakovë , 
ashtu si e ke marr”. Ai nuk ka folur asnjë fjalë dhe kanë shkuar në Gjakovë në shtëpi të 
bashkëshortes sime tek prindërit e saj dhe  babai i saj më ka thënë që t’a thërras  familjen tme 
që të mirremi vesh, në fillim ai ka kundërshtuar, por më  pas ka qenë i detyruar që të thërras 
që mos të bëhet problemi më i madh. Familjarët e tij nuk kanë ardhur dhe pas dy ore pasi që 
familjarët e tij nuk kanë ardhur kanë shkuar në Polici . Derisa kanë qenë atje babai i 
bashkëshortes  ka thënë se nëse nuk vijnë familjarët e mi atëherë do të  më lidhin me zingjir, 
por  diçka e tillë nuk  ka ndodh vetëm kemi shkuar dhe kemi lajmëruar rastin  në polici fillimisht 
në Gjakovë, pastaj kemi shkuar në Policinë e Prizrenit. Ka pasur  bisedë – vërejtje  me prindërit 
e bashkëshortes  dhe atë shumë herë.  
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Nga provat e administruara dhe të cekura më lart gjykata  ka vërtetuar  gjendjen faktike 
si vijon;  nuk është kontestuese se  i akuzuari dhe e dëmtuara  kanë pasur mosmarrëveshje  dhe  
dhe janë fjalosur e ndarë  me dt. 17.04.2019 . Respektivisht kjo mosmarrëveshje ka filluar më 
herët dhe ka vazhduar e ka eskaluar  me datën  e cekur në aktakuzë. Kjo është vërtetuar  në 
tërësi  nga deklaratat  të  dhëna nga ana e të dëmtuarës, të dëshmitarit dhe  të akuzuarit  ku   
deklaratat e tyre  gati në tërësi përputhen njëra me tjetrën de kronologjikisht e përshkruajnë 
ngjarjen e cila ka ndodhur dhe e cila edhe është cekur në aktakuzë. Duke pasur parasysh se  e 
gjithë ngjarja pjesërisht është  vërtetuar  nga vet  deklaratat e të gjithë palëve kontestues ka 
qenë fakti nëse i akuzuari  ka përdorur dhunë fizike  dhe  ka shkaktuar lëndim trupor të 
dëmtuarës  pasi që  dhuna psiqike emocionale  me vet fjalosjen  në mes tyre ka qenë evidente 
. Sigurisht se e dëmtuara ka pësuar dhunë psikologjike dhe emocionale pasi që ka qenë  e 
detyruar që ta lenë fëmijën e saj dhe të largohet nga shtëpia dhe atë në kushte  jo  të rregullta 
duke pasur parasysh se  në ndarjen e tyre  kanë qenë të përfshirë edhe familjarë të tjerë  si nga 
ana e bashkëshortit të saj ( djali i axhës e të tjerë)  ashtu edhe nga ana e  familjes së saj ( babai, 
vëllai etj.) .E gjithë kjo ka ndikuar në psikologjinë e saj  emocionale në mënyrë negative.  

 
Fakti se ajo ka pësuar lëndime trupore për gjykatën nuk është kontestuese pasi që kemi 

raportin mjekësor  të Emergjencës, kemi raportin e ekspertit mjeko ligjor si dhe para gjithash i 
kemi fotografitë të bashkangjitura të dëmtuarës, ku shumë çartë shihet se e dëmtuara ka pasur 
lëndime në krahun e majtë dhe nga vet  shiqimi  në  fotografitë të tërësishme shihet se është  
e mërzitur  dhe e shqetësuar. Gjithashtu datat në tërësi përputhen me kohën kur ajo është 
larguar nga shtëpia e bashkëshortit të saj. Të gjitha këto na vërtetojnë faktin se ajo lëndime të 
lehta trupore i ka pësuar në momentin kur bashkëshorti i saj ka dashur që me dhunë ta vendosi 
në taksi në mënyrë që ai vet mos ta dërgoj në shtëpinë e prindërve të saj por që  e njëjta  me 
taksi me të gjitha rrobat të cilat i ka pasur të shkoj vet tek prindërit. Ajo këtë e ka kundërshtuar 
dhe bashkëshorti i saj ka tentuar  që ta bindi me dhunë  duke e tërhequr për krahu dhe me këtë 
rast edhe i ka shkaktuar lëndime. Nga të lartcekurat gjykata pa mëdyshje ka vërtetuar se  në 
rastin konkret  kemi pasur dhunë në familje dhe  me këtë rast edhe  janë shkaktuar lëndime të 
lehta trupore  të cilat janë të dukshme por edhe pasojat tjera në emocione dhe dhunë 
psikologjike  të cilën  e dëmtuara  ka pësuar me këtë rasat. 

 
Deklaratës së të akuzuarit  gjykata nuk ia fali besimin pasi  i njëjti  tenton të shmang 

përgjegjësinë për veprimet e bëra dhe kjo gjykatë ka fakte të mjaftueshme që të  vijnë në 
përfundim se në veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elementet qenësore të veprës 
penale  të përshkruara në dispozitiv të këtij  aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin 
të shpalli fajtor dhe të gjykojë në bazë të ligjit duke vërtetuar përgjegjësinë e tij penalo juridike. 

 
Me rastin e marrjes së vendimit të dënimit ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP-ës, të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit 
dhe lartësisë së dënimit, duke mos e gjetur rrethanat rënduese e që si rrethanë lehtësuese 
është marrë sjellja korrekte e të akuzuarit pas kryerjes së veprës penale, konformë nenit 74 
gjykata mori si rrethanë  lehtësuese rrethanat personale edhe karakterin e personit të dënuar,  
bashkëpunimin e përgjithshëm të tij në gjykatën dhe sjellja e tij korekte në gjykatë,   andaj 
gjykata i shqiptoi  dënimin me kusht sepse konsideron se me kërcënim të dënimit do të arrihet 
qëllimi i dënimit dhe i shqipton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 ( gjashtë) muajve i cili 
dënim nuk do të ekzekutohet nëse në afat prej 1 ( një) viti, nuk kryen vepër të re penale, duke 
menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tij dhe se me këtë dënim 
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do të arrihet qëllimi i dënimit    që në të ardhmen të jetë më i kujdesshëm dhe do të përmbahet 
nga veprimet e tilla. 

 
Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarës në kontest të rregullt civil juridik është marrë 

në kuptim  të nenit 463 të KP. 
 
Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale, gjykata e mori në kuptim të nenit 450, 

451 dhe 453 të KPP-së. 
 
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. 
 

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

 
GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 
                                              P.nr.646/19 e dt. 05.11.2019 

2019:116929, 29.11.2019 

  

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. 


