
 

P.nr. 123/16 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN - DEGA NE DRAGASH, nga gjyqtari Sabaheta 

Kurteshi, me sekretaren juridike Senida Nuri - punëtore e kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të 

akuzuarve  N.  dhe  G. K.  qe te dy  nga fshati..., Komuna e Dragashit, të akuzuar sipas aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore në Prizren PP/II.nr. 2490/14 të dt. 24.08.2016 , për shkak të veprave penale  dhe 

atë lëndimi i lehtë trupor nga neni 188. par. 2 lidhur me par.1 nën paragrafi 1.4 të Kodit Penal të 

Kosovës  dhe veprën penale , kanosja  nga neni  185 par.1 të Kodit Penal të Kosovës ,  në prezencën e të 

akuzuarve si  dhe përfaqësuesit të Pprokurorisë  Themelore në Prizren – prokurori i shtetit Besim Susuri , 

me dt. 22.07.2017, mori dhe shpalli këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

      I. 

 Ndaj të akuzuarit: 

G. K.,  nga i ati  Y., e ëma Y., e lindur B., i lindur me dt..., në fsh. ..., Komuna e Dragashit, i 

martuar babë i një  fëmijë, i pa punë, ka të kryer shkollën  e mesme, i  gjendjes së mesme ekonomike,  

Shqiptar , shtetas i R. së Kosovës. 

Konform nenit 365 par 1 të Kodit Penal të Kosovës  ndaj të akuzuarit G. : 

REFUZOHET AKUZA 

Se në muajin Shtator  të vitit 2014 , në orë të pa vërtetuar, në fshatin..., Komuna e Dragashit, 

seriozisht i kanosët  personit tjetër me gjeste  ose me vepra se do ti shkaktojë ndonjë të keqe  me qëllim 

të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit personit të tillë, në atë mënyrë që derisa ishin duke komunikuar 

përmes rrjetit social Facebook me të dëmtuarën L. K., i pandehuri  e kanos të dëmtuarën me fjalët “ këtë 

nuk duhet ta dinë askush nga familjarët sepse do të del pastaj problem”, me q’rast me këto veprime  

tekë e dëmtuara shkaktojnë  frikë dhe ankth. 

-Me  çka  me këto veprime do të kishte  kryer veprën penale , kanosja  nga neni  185 par.1 të 

Kodit Penal të Kosovës . 

Për shkak se  Prokurori i Shtetit  ka heqë dorë  nga aktakuza  se mungojnë provat  qe do 

të kishin vërtetuar të kundërtën . 

 Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të Gjykatës. 

 



 
 

  

II. 

Ndaj të AKUZUARIT: 

 N.  K.,  nga i ati  A., e ëma H., e lindur B., i lindur me dt..., në fsh..., Komuna e Dragashit, i 

martuar babë i 3  fëmijë,  i pa punë, ka të kryer shkollën  e mesme , i  gjendjes së mesme ekonomike,  

Shqiptar , shtetas i R. së Kosovës. 

Se me datën  03.10.2014 , rreth orës  17:35 min , në fshatin..., Komuna e Dragashit , i shkaktojnë 

lëndime të lehta trupore personit tjetër, i cili rezulton me dëmtimin e përkohshëm  të shëndetit  të personit  

tjetër, në atë mënyrë  që për shkak të një  mosmarrëveshje në mes të pandehurit G. K., në lidhje  me 

vajzën e të pandehurit  N. K. – të dëmtuarën  L. K., i pandehuri e sulmon fizikisht të pandehurin G.  K., 

duke e goditur me pjesën  jo të mprehtë të sëpatës në gjoks dhe në krahun e majtë , me ç‘rast i shkakton 

lëndime të lehta trupore dhe atë : lëndime traumatike  sipërfaqësore - gërvishtje  në regjionin e 

parakrahëve dhe në regjionin e majtë të gjoksit, lëndime të përshkruara më për së afërmi në mendimin dhe 

konstatimin e ekspertit mjeko ligjor Dr. N. U., të datës  03.5.2015. 

-Këso dore  me këto veprime ka kryer veprën penale,  lëndim i lehtë trupor, nga neni 188 par.2 

lidhur me paragrafin 1 nën para.1.4 të  Kodit Penal të Kosovës .  

Andaj, gjykata në mbështetje të nenit 2,4,6,41,42,43, 46, 73 të Kodit Penal të Kosovës si 

dhe nenit 365 të Kodit Procedurës Penale të Kosovës, të akuzuarit N. i  shqipton : 

DЁNIMIN ME TЁ HOLLA 

Në  shumë prej  nga 200,00 (dyqindtë euro ) €, të cilin dënim do ta paguajë  përmes 

llogarisë rrjedhëse të kësaj gjykate, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

Aktgjykimi, e poqese dënimin me gjobë  i pandehuri nuk e paguan në afatin e caktuar i njëjti 

dënim  me këtë Aktgjykim  zëvendësohet me dënim me burgim prej  10 ditëve, duke llogaritur 

20,00 € një ditë burgu. 

OBLIGOHET i akuzuari që të i paguajë të gjitha shpenzimet e procedurës penale sa ato të 

bëhen në bazë të llogarisë dhe atë në emër të  ekspertizës mjeko ligjore  shumën prej 20,44 €,si 

dhe paushallin gjyqësor prej 30 euro në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 

Aktgjykimi, nën kërcënimin  të ekzekutimit të dhunshëm. 

 I dëmtuari udhëzohet në kontest të rregullt  civilë juridik për realizimin  e kërkesës 

pasurore juridike .    

A r s y e t i m 

Prokuroria Themelore  në Prizren pranë kësaj gjykate ka parashtruar kundër të akuzuarve  

N.  dhe G. K.  qe te dy  nga fshati..., Komuna e Dragashit, të akuzuar sipas aktakuzës të Prokurorisë 

Themelore në Prizren PP/II.nr. 2490/14 të dt. 24.08.2016 , për shkak të veprave penale  dhe atë lëndimi i 

lehtë trupor nga neni 188. par. 2 lidhur me par.1 nën paragrafi 1.4 të Kodit Penal të Kosovës  dhe veprën 

penale , kanosja  nga neni  185 par.1 të Kodit Penal të Kosovës . 



 
 

  

Në shqyrtimin Gjyqësor të mbajtur me 22.07.2017, në fjalën e tij  përfundimtare Prokurori i 

Shtetit  ka deklaruar: pasi qe  me asnjë provë  nuk është vërtetuar  se i akuzuari G. K. ka kryer veprën 

penale, kanosje nga neni 185 par.1 të KP-së, unë tërhiqem nga aktakuza ndaj të pandehurit, ngase  

gjatë  administrimit të provave   me asnjë provë  nuk është vërtetuar se i pandehuri G. përkitazi për veprën 

penale  të përshkruar si nën pikën II të aktakuzës  përmes  komunikimit në rrjetin social FB ka kanos të 

dëmtuarën . Këtë e  them se përveç pohimeve  nga ana e të pandehurit N. K. dhe anëtareve të familjes  si 

L., Sh., Y. dhe L. K.  të njëjtit pohojnë  se të pandehurin G. e kanë vërejtur me llap-top përmes 

komunikimit  në FB-së  me kamerë , ketë provë nuk kemi mundur ta argumentojmë  me asnjë provë, me 

asnjë fakt, andaj pohimet e tilla të njëjtëve nuk kanë mundë të qëndrojnë. 

Andaj Pasi qe paditësi- Prokurori i shtetit   i Prokurorisë Themelore ne Prizren  është 

tërhequr nga akuza kundër të   akuzuarit  G. K. nga fshati..., Komuna e  Dragashit , për shkak 

të veprës penale kanosje nga neni 185. par. 1  të Kodit Penal, se mungojnë provat  qe do të 

kishin vërtetuar të kundërtën , gjatë mbajtës së  shqyrtimit gjyqësor,  gjykata vendosi si në 

diapozitiv të këtij aktgjykimi konform nenit 365 pika 1 të Kodit  Penal të Kosovës . 

Në shqyrtimin Gjyqësor të mbajtur me 22.07.2017, përfaqësuesi i Prokurorisë Themelore në 

Prizren Prokurori i shtetit  në fjalën e tij  përfundimtare  lidhur me të akuzuarin N. ka deklaruar:  

Mbetëm në tërësi  pranë të dhënave  si në aktakuzë , sa i përketë veprës penale, lëndim i lehtë truporë  nga 

neni 188 par.2 lidhur me par. 1 nën par. 1.4  të KP-ës të kryer nga i pandehuri  N. K., ngase gjatë disa 

shqyrtimeve të mbajtura radhazi , është vërtetuar në tërësi gjendja faktike  e përshkruar si në  dispozitivin 

nën /I. të aktakuzës. në tërësi është vërtetuar mënyra, koha dhe kryerja e veprës penale nga këtu i 

pandehuri. Kërkoj nga gjykata që i njëjti  të shpallët fajtor  për kryerjen e veprës penale  për të cilën  

ngarkohet  të dënohet sipas ligjit   

I pandehuri N. K. gjatë shqyrtimeve gjyqësore,  në  fjalën  mbrojtëse  dhe në fjalën e 

vet përfundimtare ka  deklaruar: me dt. 03.10.2014, unë as që e kamë goditur, as që e kamë prekur 

dhe nuk e di si i kamë dhënë lëndim trupor pa e prekur hiq. I pandehuri: - unë e di se ngjarja ka ndodhur 

diku rreth orës 17:00, e si ka shkuar ky pra në emergjencë në orën 23:40 min. Unë nuk e kamë goditur, 

jo nuk e di, vetëm se e di që unë jo, vetëm kur e kamë parë që ka ardhur policia tek unë në shtëpi. 

Policia ka qenë diku kah ora 18:30 – 19:00 po dhe kanë qëndruar tek unë përafërsisht 10-15 min, vetëm 

që më kanë thënë eja me ne të japish një deklaratë në polici. Është e  vërtet se nuk e keni lajmëruar 

rastin në polici lidhur me FB-në ngase për shkak të këtij problemi të FB-së vëllai im ka ardhur nga 

Sllovenia dhe G. ja ka marr bashkëshorten – çikën e vet, dhe se unë rastin e kamë lajmëruar vetëm kur 

ka ndodhur problemi me G. që ja kamë nxënë rrugën, atëherë i kamë treguar policisë se për çfarë arsye 

ja kam nxënë rrugën. Sa i përket rastit që kam pas me G.  nuk e  kam  goditur të pandehurin G., unë sapo 

e kamë ndalur automjetin, G. ka ikur, dhe nuk e kamë arritur as ta prek, nuk e di si paskam mundur ta 

godas, nuk është e vërtet, unë kamë shkuar menjëherë në shtëpi. 

 I dëmtuari G.  gjatë shqyrtimeve gjyqësore, në fjalën mbrojtëse dhe në fjalën  e tij  

përfundimtare ka deklaruar :   i bashkëngjitëm ndjekjes penale dhe parashtrojmë kërkesë 

pasurore juridike si dhe mbetem në tërësi pranë asaj që e kam thënë më par, dhe se këtu shihet se 

edhe prokurori i shtetit është tërhequr nga akuza ndaj meje, duke deklaruar : po, atë ditë kamë qenë 

duke shkuar në Llopushnik, me një kofer për të ia dërguar dikujt të familjes disa tesha, pa arritur te 

kodra, e kamë takuar N. me automjet ku ka qenë edhe M. K., është ndalur automjeti, ka zbritur M. nga 



 
 

  

automjeti, është kthyer prapë. N. më ka dal përpara, më ka sulmuar me sëpatë. Dy ditë më herët ka 

qenë në shtëpi tek unë. Për këtë ditë nuk më ka thënë asgjë vetëm më ka sulmuar me sëpatë dhe atë 

më ka goditur në pjesën e majtë në gjoks, dhe dy herë në krah. Pas atij momenti na kanë ndarë disa 

njerëz. Pasi kamë filluar të hecë rrugës i njëjti më është lëshuar që të më shkel me automjet dhe unë 

kamë ikur dhe i njëjti me automjet ka rënë në oborrin e një bashkëfshatari. Arsyeja pse ka ndodhur kjo 

ka qenë sepse ky mendon se unë ja kamë ngucur vajzën, e që kjo nuk është hiq e vërtet. Në fillim nuk 

kamë shkuar në polici  pasi që nuk kamë dashur hiq ta lajmëroj as policinë, mirëpo babai kur e ka parë 

gjendjen  time vet babai e ka lajmëruar policinë, dhe pasi ka ardhur policia, kemi dhënë deklaratat dhe 

kur kamë dëgjuar dhimbje në gjoks atëherë jam detyruar të shkoj në QKMF. Kemi pasur probleme, me 

rrahje jo, por të hidhëruar po. Edhe pas ngjarjes kemi pasur probleme, pasi është kthyer bashkëshortja 

ime tek unë, ky prapë më është kërcënuar kam me ta bë e kam me ta kthye. N. me ka kanos  dhe ketë  e 

ka paraqitur babai dhe nëna ime, ngase më ka kërcënuar përmes telefonit. Me ka kërcënuar nëpërmjet 

telefonit ditën kur bashkëshortja ime është kthyer përsëri tek unë. Te mjeku më kanë quar policët L. K. 

dhe një tjetër nga fsh. Shajne dhe  të gjitha fotografitë janë në foto dokumentacion.  I njëjti e mohon në 

tërësi se e ka kanosur të dëmtuarën përmes facebookut. 

Gjykata për të vërtetuar gjendjen  faktike në ketë çështje penale ka administruar të 

gjitha provat që janë propozuar në aktakuzë dhe provat që janë propozuar  nga palët gjatë 

shqyrtimeve   dhe atë : ka shikuar dhe  është lexuar  kallëzimi penal me numër 2014-GD-318, të dt. 

11.10.2014, bëhet shikimi dhe lexohet raporti mjekësor i QKMF-së në Dragash me nr. 11183 të dt. 

03.10.2014,  mendimi i ekspertit mjeko-ligjor Dr. N. U. të dt. 03.05.2015, në emër të G. K., bëhet shikimi 

në kopjet e SMS të rrjetit social Facebook, foto dokumentacioni, janë dëgjuar dhe  dëshmitarët si : 

Y. K.,  M. K., D., H.  të gjithë  nga fshati, Komuna e Dragashit. 

 Dëshmitari Y. K. ka deklaruar: se nuk di kurrgjë sepse unë për ngjarjen kam dëgjua në katundë 

se djali jem me N. janë rrahur në mes veti dhe unë e kam lajmërua policinë. Djali jem më ka tregu se deri 

te problemi ka ardhur se gjoja vajzës së N. i ka shkrua në internet dhe në momentin kur më ka thirr N. 

natën në kohën se gjoja i ka shkrua këtu G. vajzës së tij) në telefon djali jem ka qen në dhomë me 

bashkëshorten e tij. E kam pyet djalin se a i ka shkru në facebook vajzës së N., djali më ka thënë se “ jo 

nuk është e vërtet”. Prej asaj kohe deri me tani nuk kemi pas probleme. Duhet te ceku se  këtu N. më ka 

thirr me telefon, mi ka thënë këto fjalë dhe se unë menjëherë kam dal prej dhome dhe e kam gjet djalin 

tim në dhomën e vet me bashkëshorten e tij. Është e vërtet qe më ke thirre kur kam ardhur tek shtëpia 

jote ku më ke tregu diçka në llap top por unë të kam thënë se unë nuk shoh pa syza.  Ne jemi  në lidhje 

krushqie me N. sepse djali jem e ka vajzën e vllahut të N. për bashkëshorte dhe se deri në problemin e 

paraqitur kanë jetuar së bashku me familjen e mikut tim ndërsa tanë kanë ndarë bashkësinë familjare 

dhe se hyrje dalje ka pas në mes veti se na jemi mixhë dhe nuk kemi pas ndonjë problem apo vërejtje 

nga miku. 

Nga  deklarata e dëshmitarit M. K., e i cili ka deklaruar, gjykata vërteton: se  në ditën 

kritike ka qenë në automjet së bashku me N. dhe kanë zbritur nga automjeti “Vectra” e bardhë te  

marketi, kamë hyrë brenda në  market e çka ka ndodhur më tej unë nuk di ngase nuk kam parë asgjë, 

përveç asaj që është e vërtet se kur kamë dalë nga marketi si të gjithë qytetarët tjerë përafërsisht 100 m 

larg, kamë dëgjuar se është duke u përla N. me G. por arsyen nuk e di . Kamë dëgjuar, por siq thash më 



 
 

  

lartë, kur jamë bërë bashkë me turmën e njerëzve, aty dëgjova se janë duke u rrahur G. dhe N., arsyen 

nuk e di, nuk i kam parë. Tjetër gjë nuk kamë dëgjuar. 

Nga dëshmia e dëshmitarit D. H.  gjykata vërtetojë  se  punon në shitoren  e tijë “SARA” 

dhe se lidhur me këtë rast as që ka dëgjua diçka sepse shitorja  e tij është larg 500 m dhe se 

rrugës  nuk i ka takuar dhe nuk i ka pa dhe nuk e di asgjë.  

  Gjykata  i fali besimin dhe e pranoi si provë të bazuar posaçërisht mendimin e ekspertit   

Dr. N. U. ku gjykata konstaton se pandehura i dëmtuari G. si rezulltat i veprimeve të akuzuarit 

N. i janë shkaktuar lëndime të dukshme trupore ku kjo vërtetohet dhe në bazë të deklaratës të 

dëshmitarëve  të cilët deklarojnë se kanë dëgjuar qe N. dhe G. janë rrahur . 

 Nga administrimi i provave dhe atë : raporti mjekësor i QKMF-së në Dragash me nr. 11183 të 

dt. 03.10.2014  si  dhe nga  mendimi i ekspertit mjeko-ligjor Dr. N. U. të dt. 03.05.2015, i lëshuar në emër 

të G. K., gjykata vërteton se i dëmtuari ka pësuar lëndime të lehta dhe atë: lëndime traumatike  

sipërfaqësore - gërvishtje  në regjionin  e parakrahëve dhe në regjionin e majtë të gjoksit.  

 Andaj nga këto prova të administruara si më lartë  në ketë çështje penale, rrethanave  

dhe fakteve të vërtetuar , kjo gjykatë  gjeti se  i akuzuari   : 

Me datë kohë dhe vend të njëjtë si pasojë  e rrethanave të krijuara  si nën 1./ të 

diapozitivit  të këtij  aktgjykim i  akuzuari   me dashje  e përdor  forcën fizike   ndaj të dëmtuarit 

duke i shkaktuar lëndime të lehta trupore dhe atë : lëndime traumatike  sipërfaqësore - gërvishtje  në 

regjionin  e parakrahëve dhe në regjionin e majtë të gjoksit ,   . 

Gjykata mbrojtjen e të akuzuarit  N. për  veprën penale  lëndim i lehtë trupor si nën II/të 

diapozitivit të aktgjykimit  nuk e muer si të bazuar sepse e njëjta është dhënë me qellim të ikjes 

së përgjegjësisë penale dhe se i njëjti në asnjë mënyrë nuk arriti që të vërtetojë të kundërtën 

gjatë shqyrtimeve gjyqësore dhe në fjalën e fundit.  

Andaj  Gjykata  lidhur me veprën  penale lëndim i lehtë trupor  si nën I/të diapozitivit të 

këtij aktgjykimi   ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit N. provohen të gjitha 

elementet e qenies se veprës penale të përshkruar si më lartë ashtu qe  gjykata ka vendosur që 

të akuzuarin N. ta shpall fajtor dhe ti shqiptoj dënimin me të holla në bazë të ligjit, e më parë në 

tërësi duke vërtetuar përgjegjësin penale juridike të akuzuarit.  

Gjykata gjatë marrjes se vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit  për veprën penale 

lëndim i lehtë trupor  si nën I/ të  diapozitivit të aktgjykimit  ka vlerësuar të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe renduese të parapara si në nenin 73,74 të KP-së, të cilat ndikojnë në zgjidhjen e 

llojit dhe lartësisë së dënimit. Gjykata si rrethanë lehtësuese ka vlerësuar se në gjykatë i 

akuzuari ka pas qëndrim tejetë korrekt, është mbajtës i vetëm i familjes , i pa punë ,rrethanat 

ne të cilat është kryer vepra  penale,  faktin se këtu i njëjti ka qenë i mllefosur në të dëmtuarin 

për shkak  kërcënimit  që i është bërë vajzës së tij të mitur përmes facebookit siq pretendon i 

akuzuari N.,  faktin se nga  dita e kryerjes së veprës penale dhe deri me tani nuk kanë pas 



 
 

  

probleme me të dëmtuarin G., prandaj gjykata ka ardhur në përfundim se me këtë lloj të 

dënimit është e bindur   se edhe me dënimin me të holla  të shqiptuar ndaj të akuzuarit do ta 

arrihet efekti i sanksionit të paraparë sipas Kodit Penal e që në të ardhmen i akuzuari edhe me 

kërcënim të dënimit nuk do të kryejnë vepër të re penale, si rrethanë rënduese gjykata merr 

parasysh rrezikshmërinë e lartë shoqërore  të veprës.  

Vendimin ku Gjykata të dëmtuarin G. e udhëzon  në kontest të rregullte civilë juridik   

lidhur me realizimin e kërkesës pasurore juridike e muer konform dispozitave ligjore të Kodit të 

procedurës penale të Kosovës .  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale  si nën I/  të diapozitivit  të këtij Aktgjykimi  ku  

bien në barrë të mjeteve buxhetore të Gjykatës është marrë konform nenit 453. Par. 2. të Kodit të 

procedurës penale të Kosovës . 

 Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor lidhur me të 

akuzuarin N. si nën II/të dispozitivit të këtij aktgjykimi u mur në kuptim të nenit 450 par. 2 nën 

par.  2.1 dhe 2.6 të Kodit të procedurës penale të Kosovës . 

Me sa u tha më lartë u vendos si në shqiptimin nën I dhe II / të dispozitivave të këtij 

Aktgjykimi.  

GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN - DEGA NE DAGASH 

P.nr. 123/16 të dt. 22.07.2017 

 

 Sekretare juridike :          Gj y q t a r i : 

Senida Nuri         Sabaheta Kurteshi.  

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi lejohet ankesa në afat prej 15 ditësh nga 

dita e pranimit të Aktgjykimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 


