
P.nr.192/16 

                                                  NË EMËR TË POPULLIT 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË DRAGASH, gjyqtari i vetëm 

gjykues Sabaheta Kurteshi me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Gjelbrim Gërdellaj, 

duke vendosur në lenden penale të akuzuarit N. Q. nga fshati…, Komuna e Dragashit, për shkak 

të veprës penale sulm nga neni 187 par. 1 lidhur me nenin 31 të KP-së, i akuzuar sipas aktakuzës 

së Prokurorisë Themelore në Prizren PP/II.nr.2136-7/16 të dt. 15.11.2016, në seancën e 

shqyrtimit gjyqësor, të mbajtur në prezencën e Prokurorit të Shtetit Fatos Ajvazi nga Prokuroria 

Themelore në Prizren, të pandehurit N. Q., dhe të dëmtuarve A. dhe D. K., pas përfundimit të 

shqyrtimit gjyqësor të mbajtur më dt.19.09.2018, të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

    

                        A K T GJ Y K I M 
I akuzuari: 

 

 N. Q.,  nga i ati M., e ëma N., e lindur A., i lindur më…, në fshatin…, Komuna Dragash, 

punëtor, i martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

 
 Në kuptim të nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPPRK-së  

 

 

LIROHET NGA AKUZA  
Sepse: 

 Me datë 20.08.2016, rreth orës 17:50 minuta, në fshatin…, Komuna e Dragashit, me 

dashje përdor forcën ndaj të dëmtuarit D. dhe A. K., në atë mënyrë që deri sa i dëmtuari ishte 

duke pirë kafe në kafiterin “ G. ”, së bashku me disa shokë, të pandehurit me të vërejtur të 

dëmtuarin, i pandehuri M. i afrohet dhe me këmbë e godet tavolinën dhe e kishte grushtuar të 

dëmtuarin A., dhe në momentin kur i dëmtuari u drejtohet me fjalët :ngadalë të mirremi vesh se 

çka është problemi, se vëllahu im nuk është fajtor” të pandehurit i sulmojnë duke i goditur, dhe 

duke i tërheqë zvarritur për toke, me ç’rast i shkaktojnë lëndime të lehta trupore trupore të 

dëmtuarit D. K.. 

-Me këtë në bashkëkryerje kishte për të kryer vepren penale sulm nga neni 187 

paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KP-së. 

 - për shkak se nuk është provuar që i akuzuari të ketë kryer këtë vepër penale.  

 

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

Të dëmtuarit: D. dhe A. K., me banim në fshatin…, Komuna Dragash, për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike, udhëzohen në kontest të rregullt civil. 

 



    A r s y e t i m 

Prokuroria Themelore në Prizren, me aktakuzën PP/II.nr.2136-2/16 të dt. 15.11.2016, ka 

akuzuar fillimisht N. Q. dhe M. Q. nga fshati…, komuna e Dragashit, se në bashkëpryerje kanë 

kryer veprën penale sulm nga neni 187 par. 1 lidhur me nenin 31 të KP-së. 

Në shqyrtimin fillestar të mbajtur me dt. 19.12.2016, prokurori i shtetit ka bërë zgjerimin 

e aktakuzës sa i përket të pandehurit M. Q. me pershkrim si në dispozitiv të aktakuzës, ku i 

njëjti ka kryer vepren penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.1 pika 1.4 të KP-së. Gjatë 

këtij shqyrtimi pas pyetjes së gjykatës se a e ndien veten fajtor për vepren penale që i ngarkohet, 

dhe atë lendim i lehtë trupor , i njëjti pranon vepren penale për të cilën ngarkohet, e ku gjyka ka 

veçuar procedurën penale ndaj të pandehurit M. Q. ndërsa ndaj të pandehurit N. Q. ka vazhduar 

proceduren. 

Lidhur me këtë çështje penale kjo gjykatë ka treguar shqyrtimin kryesor gjyqësor më datë 

19.09.2018, në të cilën u dëgjuan Prokurori i Shtetit Fatos Ajvazi nga Prokuroria Themelore në 

Prizren dhe i pandehuri N. Q. nga fshati…, Komuna e Dragashit, për të cilin njëherit edhe është 

vazhduar procedura, pas veçimit të procedurës për të pandehurin M. Q. 

Prokurori i shtetit Fatos Ajvazi nga Prokuroria Themelore në Prizren ka përfaqësuar 

aktakuzën dhe sikurse gjatë shqyrtimit kryesor po ashtu edhe në fjalën e tij përfundimtare ka 

mbetur pranë aktakuzës PP/II.nr.2136-7/16 të dt. 15.11.2016 ndaj të pandehurit N. Q., për shkak 

të veprës peanle sulm nga neni 187 par.1 të KP-së, pasi që pas administrimit të provave u 

vërtetua pa mëdyshje se i pandehuri në këtë rast ka kryer këtë vepër penale dhe këtë e vërtetojnë 

edhe dëshmitarët e dëgjuar në rastin konkret siqë janë Q. M., A. K. dhe po ashtu edhe dy të 

dëmtuarit në këtë rast të cilët janë dëgjuar edhe si dëshmitarë. Sa i përket lëndimeve të pësuara 

nga i dëmtuari D. K., gjatë administrimit të provave, prokurori i shtetit nuk ka arritur që me 

ndonjë provë ta vërtetojë se lëndimet e pësuara i dëmtuari ti ketë pësuar nga i pandehuri në këtë 

rast, pasi që vet i dëmtuari në seancën e dt. 29.03.2017, në pyetjen e parshtruar nga gjykata se a 

të ka sulmuar N., i njëjti është përgjigjur: “ deri në momëntin kur kam humbur vetëdijen jo, e 

më pas nuk e di”, që len të kuptohet se i dëmtuari në rastin konkret lëndimet i ka pësuar nga i 

pandehuri tani i gjykuar M. Q., por që nga provat që janë administruar është vërtetuar fakti se i 

dëmtuari në këtë rast D. K. ishte i sulmuar nga i pandehuri N. Q., po ashtu në rastin konkret u 

vërtetua se i pandehuri N. Q. kishte sulmuar fizikisht edhe të dëmtuarin  A. K., por që i njëjti 

nuk kishte prezentuar ndonjë dokument – raport mjekësor për ta dëshmuar se a ka qenë i 

lënduar në rastin konkret apo jo, andaj në mungesë të provave që dëshmojnë lëndimin e tij, 

prokurori i shtetit ka vlerësuar dhe po ashtu është vërtetuar se në rastin konkret kemi të bëjmë 

me vepër penale të sulmit nga neni 187 par. të KP-së, andaj dhe i ka propozuar gjykatës që të 

pandehurin ta shpalli fajtor për veprën penale të lartëcekur dhe të njëjtit ti shqiptoj një dënim të 

paraparë me ligj, e që gjatë shqiptimit dhe matjes së dënimit gjykata të ketë parasysh si 

rrethanat lehtësuese ashtu edhe ato rënduese.  



I dëmtuari D. K., në fjalën e tij përfundimtare ka theksuar se i bashkangjitem ndjekjes 

penale dhe do të parashtron kërkesë pasurore juridike, për vlerën e të cilës do të deklarohet në 

kontest civil. 

I dëmtuari A. K., në fjalën e tij përfundimtare ka theksuar se  i bashkangjitem ndjekjes 

penale dhe do të parashtron kërkesë pasurore juridike, për vlerën e të cilës do të deklarohet në 

kontest civil. 

I pandehuri N. Q. në mbrojtjen e tij gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka theksuar se është i pa 

fajshëm dhe se e kundërshton në tërësi aktakuzën, duke deklaruar se ditën kritike, unë kam qenë 

me M. duke pirë kafe në qajtoren “G.” në fshatin B., në ndërkohë kanë ardhur D. dhe A., janë 

ulur jashtë kafenesë, dhe M. i ka parë që jaën ulur jashtë dhe kanë filluar të qeshin me disa 

shokë të tjerë. Një javë më parë D. ia ka shkelur një vajzë me automobil M., dhe ka ikur nga 

vendi i ngjarjes. Atëherë kur M. i pa këta mu drejtua mua dhe më tha “ që këta idiota, ma kanë 

shkelur vajzën, ikin dhe tani vijnë në fshatin tim me pi kafe dhe nuk kërkojnë falje”. Unë nuk e 

kam lënë M. që të shkoj e të rrihet me këta. Pastaj unë jam larguar nga M., kam shkuar te një 

vullkanizer jashtë kafenesë, M. kur ka dalur nga kafeneja dhe këtu D. me A. e kanë provokuar 

M. me sjelljet e tyre, dhe M. këta i ka sulmuar. Unë nuk i kam parë, por kam dëgjuar nga të 

tjerët. Kur kam dëgjuar zhurmën, kam shkuar dhe e kam parë M. që ishte duke e goditur dhe 

sulmuar të dëmtuarin D. Në atë moment unë kam ndërhyrë dhe i kam ndar, fillimisht e kam 

tërhequr dhe shtyrë M. e pastaj A. dhe D. dhe atë ndoshta i kam shtyrë duke tentuar që ti ndaj. 

Nuk i kam sulmuar dhe as që i kam  goditur. Pastaj jemi ndarë dhe jemi larguar. 

Ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se unë nuk kam çka tjetër të deklaroj përveq 

asaj që thash më parë dhe gjatë shqyrtimeve tjera, dhe i lë gjykatës të vendos. 

 Gjykata ka administruar provat e propozuara: ka dëgjuar dëshmitarët I. Q., A. K., Q. M. 

si dhe të dëmtuarit D. dhe A. K., gjithashtu ka lexuar raportin mjekësor të spitalit rajonal në 

Prizren, me numer protokolli të datës 20.08.2016 si dhe ekspertizën e ekspertit mjeko-ligjor Dr. 

N. H. të dt. 05.10.2016 si dhe shiqimi në tri fotografi. 

 

 Gjykata pas procedurës së provave, vlerësimit të provave të administruara një nga një e të 

gjitha së bashku në lidhmëri në mes tyre gjeti këtë gjendjen faktike:  Se nuk është provuar se i 

akuzuari N. Q. ka kryer veprën penale sulm nga neni 187 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 

për të cilën akuzohet. Me provat e administruara pa dyshim është vërtetuar se sulmi nuk është 

kryer nga ana e të akuzuarit. 

  

Deri te kjo gjendje faktike gjykata erdhi duke u mbështetur në mbrojtjen e të akuzuarit N. 

Q., i cili gjatë gjithë shqyrtimit gjyqësor e ka mohuar akuzën dhe kryerjen e veprës penale, 

dëshmitë e dëshmitarëve  I. Q., A. K., Q. M.,  dhe ekspertiza mjeko-ligjore. 

 

Nga dëshmia e deshmitarit I. Q. me profesion Polic pranë SP në Dragash, jo në gjini me 

palet, i cili në shqyrtimin gjyqësor në dëshminë e dhënë ndër të tjera ka deklaruar se në ditën 



kritike kam qenë duke shkuar në shtëpi pasi kam kryer punën si policë dhe në hyrje të fshatit 

Bellobrad pasi që e kam pa një grup njerëzish që ishin të mbledhur në mes të rrugës para 

kafenesë “G.” e kam ndalur automjetin pasi që kam dëgjuar fjalë verbale në mes tyre dhe falë 

respektit për të dy palet dhe falë masës që ishte në kafene kemi arritur që ti ndajmë të dy palet pa 

u perleshur, se më herët me këta nuk e di çka ka ndodhur. Në vend ngjrje kam pa M. Q., D. K. 

dhe A. K. si dhe dy punëtor të tjerë. Ndërsa N. nuk e kam parë në vend ngjarje e i njëjti ka qenë 

te gomisteri që ishte largë kafenesë 7 – 8 m. dhe së bashku me N. kemi arrit me e qetësuar 

gjendjen. 

Nga dëgjimi i dëshmitarit A. K. i cili në shqyrtimin gjyqësor në dëshminë e dhënë ndër 

tjera ka deklaruar se na ka goditur N. e mandej thekson se edhe N. e edhe M. me grusht, por me 

pa nuk e kam pa se kujt i ka ra dhe kam qenë largë perafërsishtë nja gjysëm metër prej A. ndërsa 

prej N. 1 m dhe N. as që e kam pa kur ka ardhur bashkë me M. 

 

Nga dëgjimi i dëshmitarit Q. M. i cili në shqyrtimin gjyqësor ndër të tjera ka deklaruar se 

kam qenë prezent kur ka ndodhur rrahja në mes të N. dhe A. dhe D. K. dhe se ditën kritike ne 

jemi kthyer prej pune, jemi ndalur në B. te kafja “ G.” me pi kafe së bashku me D., A. dhe A. Ka 

ardh djali i N. dhe i ka ra shkelm tavolinës ku kemi qenë ne ulur dhe djali i N. i ka ra në boks A. 

sepse nuk e ka dit se cili është D. Pastaj i ka ra dhe D. këtu N. N. ka ardh së bashku me djalin e 

vet dhe e ka sulmue D. ku e ka goditur me grushta dhe këmbë nëper trup dhe pastaj janë 

larguar.N. nuk i ka ra A. por djali i tij. 

 

Gjithashtu është janë dëgjuar edhe të dëmtuarit, ku veqanërisht do të theksojmë 

deklaratën e të dëmtuarit D. K. i cili në mënyrë të kjart ka deklaruar se neve na ka sulmuar M. Q. 

dhe mua më ka rënë në kokë, në shpinë dhe në barkë e më shumë nuk di ngase e kam humbur 

kontrollën, dhe se deri në momentin kur e kam humbur vetëdijen nuk më ka goditur N., e më pas 

nuk e di. 

 

Nga ekspertiza mjeko-ligjore të Dr. N. H. të dt. 05.10.2016,  konstatohen lëndimet 

trupore për të dëmtuarin D. K., e  të cilat janë kualifikuar si lëndime të lehta trupore, e të cilat 

lëndime ndërlidhen me rastin e vequar kundër M. Q., dhe jo me këtë rast kundër të pandehurit N. 

Q. 

 

Gjykata ia ka dhënë besimin e plotë deklaratës së dëshmitarit I. Q., ku shprehimisht ka 

deklaruar se i pandehuri N. ka qenë te gomisteri që ishte largë kafenesë 7 – 8 m madje ka 

deklaruar që së bashku me N. kanë arrit  me e qetësuar gjendjen. 

 

Gykata ia ka dhënë besimin e plotë deklaratës së të pandehurit sepse i njëjti me 

deklaratën e dhënë ka deklaruar se ”unë jam larguar nga M., kam shkuar te një vullkanizer jashtë 

kafenesë” e që perputhet me deklaraten e deshmitarit I. Q., gjë që për të cilin edhe të dëmtuarit 

në deklaratën e dhënë në SP në Dragash kanë shprehur falenderim dhe mirënjohje për pranin e tij 

në vend ngjarje dhe i ka ndarë. Ndërsa deklarateve të të dëmtuarve gjykata nuk i fali besimin, 

ngase janë jo të kjarta, ndryshojnë vazhdimisht, dhe nuk perputhen me provat tjera. 



 

Andaj Gjykata pas analizës dhe vlerësimit të gjitha provave së bashku dhe të secilës veç e 

veç, nuk gjeti prova që provojnë se veprimet e të akuzuarit N. Q. përmbajnë elemente të veprës 

penale Sulmi nga neni 187 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, meqenëse sipas bindjes së 

kësaj gjykate nuk u vërtetua se i akuzuari e ka kryer veprën për të cilën akuzohet, prandaj e liroi 

nga akuza në mungesë të provave e në bazë të nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPPRK-së. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore juridike u mor 

në kuptim të nenit 463 par.3 të KPPRK-së.  
 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e në kuptim të nenit 364 

par.1 pika 1.3 të KPPRK-së.  
 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - DEGA NË DRAGASH  

  P.nr.192/16 më datë 19.09.2018 

 

 

Bashkëpunëtori profesional,      Gjyqtarja, 

    Gjelbrim Gërdellaj                     Sabaheta Kurteshi 

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në 

afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj gjykate. 

 


