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                                                                                                                     PKR. nr.84/17 
 
       NË EMËR TË POPULLIT 
 
  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti për krime të rënda, 
kryetarja e trupit – gjyqtarja Ajser Skenderi,  dhe anëtarëve të trupit – gjyqtarëve 
Kymete Kicaj dhe Artan Sejrani, me procesmbajtësen  Sheqere Braha, në çështjen 
penale kundër të akuzuarëve E. S., F. K. dhe J. K.  që të gjithë nga Prizreni, për shkak 
se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të grabitjes nga nei 329 par.l.lidhur 
me nenin 3l të KP dhe veprën penale lëndimi i lehtë trupor në bashkëkryerje nga 
neni l88 par.l.nën par.l.4. lidhur me nenin 3l të KP, duke vendosur sipas aktakuzës së 
Prokurorisë Themelore – Departamenti për krime të rënda në Prizren 
PP/I.nr.107/17 të datës 24.08.2017,  pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në 
prezencën e Prokurorit të Shtetit Metush Biraj,të akuzuarëve dhe mbrojtësve  të 
tyre avokat V. O.,  B. M. sipas autorizimit zëvendësues për avokat B. K. dhe H. C., më 
datën 27.04.2018,   muarr dhe publikisht e shpalli këtë: 

 
 
                      A K T GJ Y K I M 
 
 
 Të akuzuarit: 
 

I.E. S., nga i ati A. dhe e ëma B. – e lindur B., i lindur më  data e lindjes... në 
Prizren, ku edhe tani jeton, në rrugën ... nr..., e ka të kryer shkollën fillore, kuzhinjer 
në restorantin „B.“ i pa martuar, i gjendjes së dobët ekonomike, Shqiptar - shtetas i 
Republikës së Kosovës. 

 
II. F. K.,  nga i ati N. dhe e ëma Z. – e lindur K., i lindur më data e lindjes... në 

Prizren, ku edhe tani jeton në rrugën ..., PN, e ka të kryer shkollën e mesme, me 
profesion punëtor, i pa martuar, i gjendjes së mesme ekonomike Shqiptar  – shtetas i 
Republikës së Kosovës. 

 
III.J. K., nga i ati S. dhe e ëma G. – e lindur H., i lindur më data e lindjes... në 

Prizren, ku edhe tani jeton, në rrugën ..., PN, e ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i 
pa martuar, i gjendjes së varfër ekonomike, Shqiptar – shtetas i Republikës së 
Kosovës. 
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ËSHTË FAJTOR 
 
I akuzuari E. S.: 
 
Se me përdorim të forcës përvetëson pasurinë e luajtshme të personit tjetër 

me qëllim që ti sjellë vehtes dobi pasurore të kundërligjshme në atë mënyrë që më 
datën 03.07.2017 rrethë orës 02:20 minuta, në një rrugicë të ndërtesës banesore 
pranë marketit „M.“ afër rrugën ... dhe QKMF në Prizren, së bashku me të miturin K. 
T. pasi kishin konzumuar birra fizikisht e sulmojnë të dëmturarin J. S. K., shtetas 
Holandez, asisoji që derisa ecnin së bashku kinse për drejtim të Qendrës së qytetit 
del para tij e pastaj me grushta në fytyrë dhe në pjesë tjera të trupit e godet të 
dëmtuarin J. dhe pastaj e kontrollon nëpër xhepa, ia gjen dhe ia merrë telefonin 
celular të tipit „Soni-Exsperia“XZ, me ngjyrë të zezë në vlerë rrethë 600 Euro dhe ik 
nga vendi i ngjarjes, 

 
-Këso dore ka kryer veprën penale të grabitjes nga neni 329 par.l. të KP. 
 
Të akuzuarit E. S., F. K. dhe j. K.: 
 
 

  JANË FAJTOR 
 
Se në vend dhe kohë të njejtët të përshkruar si në dispozitivin nën l/ të 

aktgjykimit, të akuzuarit E. S., F. K. dhe J. K. i shkaktojnë personit tjetër lëndime të 
lehta trupore, i cili rezulton me dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit të 
tillë, në atë mënyrë që të njejtit me grushta e godasin në fytyrë dhe në pjesë të tjera 
të trupit të dëmtuarin J. S. K. të cilit i shkaktojnë plagë shqyese në regjionin e 
mollzës së majtë të fytyrës, gjakmbledhje nënlëkurore dhe enjtje në anën e majtë të 
fytyrës dhe sufuzione në kokërrdhokun e syrit të majtë. 
 

-Këso dore  në bashkëkryerje kryejnë veprën penale  lëndimi i lehtë trupor 
nga neni l88 par.l.nën par.l.4.lidhur me nenin 3l të KP. 

 
Andaj, gjykata konform dispozitave të nenit 7, l7, 4l, 45,46,73,75,76,80,83, 

lidhur me nenin 329 par.l. dhe nenin l88 par.l.nën par.l.4.lidhur me nenin 3l të KP të 
KP i  

 
                                
 
                                                     GJ Y K O N 
 
 
Të akuzuarin E. S.: 
 Për veprën penale të grabitjes nga neni 329 par.l. të KP, me dënim me gjobë 

në shumën prej 200 Euro si dhe me dënim me burgim në kohëzgjatje prej l /një/ 
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viti, në të cilin dënim me burgim do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim 
prej datës 06.07.2017 gjerë më 28.08.2017.  

 
Për veprën penale të lëndimit të lehtë trupor nga neni l88 par.l. nën par.l.4. 

lidhur me nenin 3l të KP me dënim me gjobë në shumën prej 300 Euro. 
 
Andaj, gjykata të akuzuarit E. S. konformë nenit 80 par.2.nën par.2.4. të KP ia 

shqipton dënimin unik me gjobë në shumën prej 500 Euro, të cilin dënim me gjobë 
është i obliguar që ta paguaj në afat prej l5 ditëve pas plotëfuqishmërisë së 
aktgjykimit.  

 
Nëse i njëjti nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën atëherë gjykata do 

të ia zëvendësoi dënimin me gjobë me dënim me burgim, ashtuqë një ditë burgim do 
ti llogaritet me 20 Euro gjobë. 

 
Të akuzuarin F. K.: 
 
Për veprën penale të lëndimit të lehtë trupor nga neni l88 par.l.nën par.l.4. 

lidhur me nenin 3l të KP e gjykon me dënim me gjobë në shumën prej 300 Euro në 
të cilin dënim me gjobë do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 
ll.07.2017 gjerë më 2l.07.2017 – ll ditë – 220 Euro. 

 
Shumën e ngelur të dënimit me gjobë në shumën prej 80 Euro i akuzuari F. 

K., duhet që ta paguaj në afat prej l5 ditëve pas plotëfuqishmërisë së aktgjykimit. 
 
Nëse i njëjti nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën, atëherë gjykata do 

tia  zëvendësoi dënimin me gjobë në dënim me burgim, ashtuqë një ditë burgim do ti 
llogaritet me 20 Euro gjobë. 

 
Të akuzuarin J. K.: 
 
Për veprën penale të lëndimit të lehtë trupor nga neni l88 par.l. nën par.l.4, 

lidhur me nenin 3l të KP, e gjykon me dënim me gjobë në shumën prej 300 Euro, të 
cilin dënim me gjobë është i obliguar që ta paguaj në afatin prej l5 ditëve pas 
plotëfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 
Nëse i njëjti nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën, atëherë gjykata do 

tia zëvendësoi dënimin me gjobë në dënim me burgim, ashtuqë një ditë burgim do ti 
llogaritet me 20 Euro gjobë. 

 
 
 
 
 
                   Konformë nenit 363 par.l.nën par.l.l. të KPP 
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                                                    REFUZOHET AKUZA 

 
Sa i përket të akuzuarëve F. K. dhe J. K. për shkak të veprës penale të grabitjes 

në bashkëkrerje nga neni 329 par.l.lidhur me nenin 3l të KP,pasi që Prokurori i 
Shtetit është tërhequr nga akuza gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 
I dëmtuari J. S. K. për realizimin e kërkesës pasuroro-juridike udhëhohet në 

kontest të rregullt civil.    
  

Obligohen të akuzuarit që secili prej tyre në emër të paushalit gjyqësor të 
paguajnë shumën prej nga l00 Euro, të gjitha në afat prej l5 ditëve pas 
plotëfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 
 

           A r s y e t i m  
 

 
Prokuroria e Shtetit – Departamenti për krime të rënda në Prizren, me 

aktakuzën PP/I.nr.l07/17 të datës 24.08.2017,   ia vë në barrë të akuzuarëve E. S., F. 
K. dhe J. K. veprën penle të grabitjes në bashkëkryerje nga neni 329 par.l.lidhur me 
nenin 3l të KP dhe veprën penale lëndimi i lehtë trupor nga neni l88 par.l.nën par.l.4. 
lidhur me nenin 3l të KP.  
 

Në shqyrtimin gjyqësor të datës 06.02.2018 Prokurori i Shtetit Metush Biraj 
ka hjekë dorë në mungesë të provave ndaj të akuzuarëve F. K. dhe J. K. sa i përket 
dispozitivit nën l/, të aktakuzës, për veprën penale të grabitjes në bashkëkryerje nga 
neni 329 par.l.lidhur me nenin 3l të KP.  

 
Gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 27.04.2018 në fjalën përfundimtare ka 

bërë precizimin e dispozitivit nën l/, të aktakuzës sa i përket të akuzuarit E. S., 
dispozitivi i përshkruar si në këtë aktgjykim, duke cekur se pasiqë i akuzuari E. S. e 
ka pranuar fajsinë për veprat penale sipas aktakuzës ka propozuar që i njëjti të 
shpallet fjator dhe të gjykohet në bazë të ligjit duke marrë parasysh si rrethanë 
rënduese peshën e veprave penale, pasojat e saja dhe shkallën e përgjegjësisë së tij, 
si dhe rrethanat nën të cilat i ka kryer veprat penale, ndërsa si rrethanë lehtësuese 
moshën e tij akoma të re, qëndrimin e mirë para gjykatës. Poashtu, ka propozuar që 
duke marrë parasysh pranimin e fajsisë së të akuzuarëve F. K. dhe J. K. sa i përket 
veprës penale si nën 2/, të dispozitivit të aktakuzës të gjykohen sipas ligjit duke 
marrë parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese.  

 
Mbrojtësi i të akuzuarit E. S. avokat V. O. ka theksuar se në fazën fillestar i 

akuzuari E. S. e ka pranuar përgjegjësinë penale, mirëpo, tani dispozitivi është 
ndryshuar nga Prokuroria e Shtetit andaj, konsideron se edhe vet pranimi i fajsisë 
nga i akuzuari tani më nuk përmbush kushtet ligjore të parapara në KPP për 
shpalljen e të njëjtit përgjegjës dhe shqiptimit të  çfarëdo sankcioni penal ndaj tij. 
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Mbrojtja paraprakisht nga prokurori i shtetit nuk është njoftuar për këto ndryshime 
të aktakuzës për ti mundësuar të akuzuarit për tu deklaruar lidhur me këto 
pretendime për kryerjen e veprës penale. I ka propozuar gjykatës që edhe njëherë të 
shiqoi mundësinë e rihapjes së kësaj çështje penale me një aktakuzë të re.  Me 
pohimet e mbrojtësit është pajtuar edhe i akuzuari E. S.. 

 
Mbrojtësi i të akuzuarit F. K. avokat B. M. ka theksuar se duke marrë 

parasysh pranimin e fajësisë gjykata ti merrë parasysh rrethanat lehtësuese, se 
është person nën moshën 20 vjeçare, faktin se vullnetarisht e ka pranuar fajsinë dhe 
ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procedurës penale, është i fejuar dhe shumë 
shpejt pritet që të martohet. Me pohimet e mbrojtësit është pajtuar edhe i akuzuari 
F. K.. 

 
Mbrojtësja e të akuzuarit J. K. avokatja H. C. ka theksuar se duke marrë 

parasysh pranimin e fajsisë gjykata si rrethanë lehtësuese ta merrë parasysh këtë 
fakt, sjelljen korrrekte, pendimin për veprimet e ndërmarra dhe moshën e tij. Me 
pohimet e mbrojtëses është pajtuar edhe i akuzuari J. K.. 

 
I akuzuari E. S. e ka pranuar fajsinë gjatë shqyrtimit fillestar të datës 

26.l0.2017 për të dy veprat penale, - për veprën penale të grabitjes nga neni 329 
par.l.lidhur me nenin 3l të KP dhe veprën penale lëndimi i lehtë trupor nga neni l88 
par.l.nën par.l.4.lidhur me nenin 3l të KP. Poashtu, në shqyrtimin fillestar të datës së 
lartëcekur edhe të akuzuarit J. K. dhe F. K. e kanë pranuar fajësinë për shkak të 
veprës penale të lëndimit të lehtë trupor nga neni l88 par.l.nën par.l.4.lidhur me 
nenin 3l të KP. 
 

Në bazë të lartëcekurave,e duke marr parasysh pranimin e fajësisë nga i 
akuzuari E. S., i cili pranim është bërë konform nenit 248 të KPP, pasiqë i akuzuari e 
ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsisë, pranimi i fajsisë është bërë 
vullnetarisht dhe pas konsulltimeve me mbrojtësin e tij, gjithashtu pranimi i fajsisë 
mbështetet në faktet e çështjes të cilat i përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk 
përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime teknike, gjykata ka vërtetuar se në 
veprimet e të akuzuarit E. S. formohen elementet qenësore të veprës penale të 
grabitjes nga neni 329 par.l.të KP, pasiqë  me përdorim të forcës përvetëson 
pasurinë e luajtëshme të personit me qëllim që ti sjellë vehtes dobi pasurore të 
kundërligjshme në atë mënyrë që më datën 03.07.2017 rrethë orës 02:20 minuta, në 
një rrugicë të ndërtesës banesore pranë marketit „M.“ afër rrugën ... dhe QKMF në 
Prizren, së bashku me të miturin K. T. pasi kishin konzumuar birra fizikisht e 
sulmojnë të dëmturarin J. S. K., shtetas H., asisoji që derisa ecnin së bashku kinse për 
drejtim të Qendrës së qytetit delë para tij e pastaj me grushta në fytyrë dhe në pjesë 
tjera të trupit e godet të dëmtuarin J. dhe pastaj e kontrollon nëpër xhepa, ia gjen 
dhe ia merrë telefonin celular të tipit „Soni-Exsperia“XZ, me ngjyrë të zezë në vlerë 
rrethë 600 Euro dhe ikë nga vendi i ngjarjes. 

 
Poashtu, në bazë të pranimit gjykata ka vërtetuar se në veprimet e të  

akuzuarëve E. S., F. K. dhe J. K. formohen elementet qenësore të veprës penale të 
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lëndimit të lehtë trupor në bashkëkryerje nga neni l88 par.l. nën par.l.4.lidhur me 
nenin 3l të KP, pasiqë në vend dhe kohë të njejtë si  në dispozitivin nën l/ të 
aktgjykimit, të akuzuarit E. S., F. K. dhe J. K. i shkaktojnë personit tjetër lëndime të 
lehta trupore, i cili rezulton me dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit të 
tillë, në atë mënyrë që të njejtit me grushta e godasin në fytyrë dhe në pjesë të tjera 
të trupit të dëmtuarin J. S. K. të cilit i shkaktojnë plagë shqyese në regjionin e 
mollzës së majtë të fytyrës, gjakëmbledhje nënlëkurore dhe enjtje në anën e majtë të 
fytyrës dhe sufuzione në kokërrdhokun e syrit të majtë. 
 

Andaj,duke marr parasysh të lartëcekurat gjykata edhe i shpalli të akuzuarit 
E. S., F. K. dhe J. K. fajtor për veprat penale të lartëcekura duke iu shqiptuar dënimet 
si në dispozitiv të këtij aktgjykimi  pasiqë ka vërtetuar se të akuzuarit janë penalo-
juridikisht përgjegjës.  

 
Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin konformë nenit 41 të KP,  

përkitazi me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat të 
cilat ndikojnë në të njejtën duke marrë parasysh qëllimin e dënimit, të gjitha 
rrethanat të cilat ndikojnë në zbutjen apo rritjen e dënimit, shkallën e përgjegjësisë, 
dhe motivet nga të cilat është kryer vepra penale, gjykata vlerësoj të gjitha rrethanat 
në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP-së, të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit 
dhe lartësisë së dënimit, konform nenit 74, gjykata si rrethanë lehtësuese morri 
parasysh qëndrimin korrekt të të akuzuarëve në gjykim, pranimin e fajsisë së të 
akuzuarit E. S. për dy veprat e lartëcekura penale qysh në shqyrtimin fillestar, si dhe 
të akuzuarëve F. K. dhe J. K. për veprën penale si nën 2/, të dispozitivit të 
aktgjykimit,se që të tre të akuzuarit janë të moshës së re, të pa martuar dhe se është 
hera e parë që kanë ra në konflikt me ligjin, pendimin dhe keqardhjen për veprën e 
ndodhur. Sa i përket rrethanave rënduese tek i akuzuari E. S.  gjykata  morri 
parasysh peshën e veprës penale, mënyrën dhe rrethanat e kryerjes së veprës 
penale, andaj, me aplikimin e dispozitave për zbutjen e dënimit duke marrë 
parasysh pranimin e bërë të fajsisë qysh në fazën fillestare iu shqiptoi dënimin si në 
dispozitiv të aktgjykimit. Pasi që rrethana rënduese për të akuzuarit F. K. dhe J. K. 
nuk gjeti, gjykata  është e mendimit se dënimi i këtillë i shqiptuar si në dispozitiv 
është në harmoni me intenzitetin e dëmtimit të vlerës së mbrojtur, me shkallën e 
përgjegjësisë penale të akuzuarëve dhe se me këtë do të mund të arrihet qëllimi i 
dënimit i paraparë me nenin 41 të KP dhe se do të mundësoj një balans të drejtë në 
mes të kërkesave që të akuzuarëve ti mundësohet risocializimi dhe kërkesës së 
shoqërisë që ai dënim me peshën e tij të ketë karakter të përgjithshëm parandalues 
nga kryerja e veprave penale, të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, 
ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit të respektimit të ligjit. Gjykata vendosi 
për këtë lloj të dënimit pasiqë krijoi bindjen se të akuzuarit në të ardhmen nuk do të 
kryejnë vepra tjera penale dhe se është  mendimi i gjykatës 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 jenë më të kujdesshëm dhe që të përmbahen 
nga veprimet e tilla apo të ngjajshme.  
 

Nga të lartëcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Vendimi mbi kërkesën pasuroro-juridike është marrë konformë nenit 463 

par.2. të KPP. 
 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 450 par.2, 
nën par.2.6.  lidhur me nenin 453 par.l. të KPP. 
 
 

   GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 
                                      -Departamenti për krime të rënda- 
                                       Më datë 27.04.2018.  PKR.nr.84/17 
    

Procesmbajtësja;                                                             Kryetarja e trupit gjykues; 

   Sheqere Braha                                                                         Ajser Skenderi 

 
 
            KËSHILLA JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 
ankese në afat prej l5 dite nga dita e pranimit – Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 
nëpërmjet të kësaj gjykate. 


