
                                                                                                                  P.nr.1014/2017 

 

 NË EMËR TË POPULLIT 
 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i përgjithshëm, 

gjyqtarja e vetme gjykuese Sadije Selmani, me procesmbajtësen Luljeta Luboteni – 

sekretare juridike pranë kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarve: G.K dhe 

K.K që të dy nga ..., për shkak të veprave penale, lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 

paragrafi 1 nënparagrafi 1.4 lidhur me nenin 31 të KP-së dhe sulm nga neni 187 par.1 

lidhur me nenin 31 të KP-së dhe N.K nga Prizreni, për shkak të veprës penale, sulm nga 

neni 187 par.1 të KP-së, të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren-

Departamenti i Përgjithshëm, PP/IInr.63/15 të datës 02.05.2017, në shqyrtimin fillestar në 

prezencën e  Prokurorit të Shtetit-Beqë Shala dhe të akuzuarve, me datë 21.11.2017, mori 

dhe publikisht shpalli këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 Të akuzuarit: 

 

1. G.K, nga i ati M.. dhe e ëma K.., e vajzërisë ..., i lindur me ..., në ..., ku edhe 

tani jeton në lagjen ..., në rrugën’’..”, nr. ..., ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i pa 

martuar, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

2. K.K, nga i ati M.. dhe e ëma K.., e vajzërisë ..., i lindur me ..., në ..., ku edhe 

tani jeton në lagjen ..., në rrugën’’...”, nr. ..., ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i pa 

martuar, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

3. N.K, nga i ati A.. dhe e ëma S.., e vajzërisë ..., i lindur me ..., në ..., Republika e 

Serbisë, tani jeton në ..., në lagjen ..., rr...., nr. ..., ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë, 

i martuar, i ati i tre fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës 

së Kosovës. 

 

   

                                                           JANË  FAJTORË 

 

      

 -Të akuzuarit G.K dhe K.K, 

 

I. Se me datë 27.05.2014, rreth orës 23:00, në shtëpinë e tyre, të cilën e ndajnë së 

bashku me xhaxhain-të pandehurin N.K, e cila gjendet në rrugën “...”, nr. ... në ..., me 

dashje, në bashkëkryerje, i shkaktojnë lëndim të lehtë trupor vëllaut të tyre E.K, i cili në 

atë moment ishte duke biseduar me të pandehurin N.., ashtu që të njëjtin e godasin me 

grushta në fytyrë dhe në të gjitha pjesët e trupit, me ç’rast i dëmtuari E.. meqenëse vuan 

nga sëmundja kronike e epilepsisë, nga goditjet e pësuara pas një kohe të shkurtër, 

vazhdon të ec në koridorin e shtëpisë dhe rrëzohet nga shkallët ku edhe pëson lëndime të 

lehta trupore.  

 

Këso dore kan kryer veprën penale, lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1 

nënparagrafi 1.4 lidhur me nenin 31 të KP-së. 

 

II. Me datë, kohë dhe vendë të njëjtë, si në dispozitivin nën I të aktakuzës, me 

dashje, në bashkëkryerje, përdorin forcën kundër të pandehurit N.K, ashtu që derisa ky i 



fundit ishte duke biseduar me vëllain e tyre E..in, të njëjtin e gëdasin me grushta në fytyrë 

dhe largohen nga vendi i ngjarjes.  

 

Këso dore ka kryer veprën penale, sulm nga neni 187 paragrafi 1 lidhur me nenin 

31 të KP-së. 

 

 

-I akuzuari N.K, 

 

III. Se me datë, kohë dhe vend të njëjtë si në dispozitivin e parë dhe të dytë të 

aktakuzës, me dashje, përdor forcën kundër të pandehurve G.K dhe K.K, ashtu që derisa i 

njëjti ishte duke biseduar me të dëmtuarin E.., të pandehurit G.. dhe K.. afrohen në vendin 

kritik, i pandehuri duke parë situatën e tensionuar fillon t’i godas me grushta dhe 

shuplaka në fytyrë.  

 

 Këso dore ka kryer veprën penale, sulm nga neni 187 paragrafi 1 të KP-së. 

 

Andaj gjykata në bazë të neneve të lartëshënuara dhe neneve  4, 6, 7, 17, 41, 42, 

49 par.1 nënpar. 1.1, 50, 51, 52, 73, 80 të KP-së dhe nenit 365 të KPP-së,  të akuzuarve u 

shqipton:  

 

 

Të akuzuarit G.K   
 

                                                    DËNIMIN ME KUSHT 

 

-Duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve për 

veprën penale nën I. të shqiptimit.  

 

-Duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve për 

veprën penale nën II. të shqiptimit.  

 

Në kuptim të nenit 80 të KP-së, të akuzuarit i shqipton:  

 

            DËNIMI UNIK 

 

Duke ja vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muajve, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari  brenda kohës së verifikimit prej 1 (një) viti, 

nga flotfuqishmëria e këtij aktgjykimi, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

 

 

Të akuzuarit K.K 

 

                                                    DËNIMIN ME KUSHT 

 

-Duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve për 

veprën penale nën I. të shqiptimit.  

 

-Duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve për 

veprën penale nën II. të shqiptimit.  

 

 

 

Në kuptim të nenit 80 të KP-së, të akuzuarit i shqipton:  



 

            DËNIMI UNIK 

 

Duke ja vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muajve, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari  brenda kohës së verifikimit prej 1 (një) viti, 

nga flotfuqishmëria e këtij aktgjykimi, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

 

 

3.Të akuzuarit N.K 

 

 

DËNIMIN ME KUSHT 
 

Duke ja vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit prej 1 (një) viti, 

nga flotfuqishmëria e këtij aktgjykimi, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

 

Obligohen të akuzuarit, G.K dhe K.K, që t'i paguajnë shpenzimet e procedurës 

penale dhe atë: për ekspertizën mjeko ligjore solidarisht duhet të paguajnë shumën prej 

20 euro dhe  në emër të paushallit gjyqësor secili veç e veç shumën prej nga 20 euro, 

ndërsa i akuzuari N.K obligohet që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 

20 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

 I dëmturi E.. (M) K nga ..., lagja ..., rr. “...” nr. ..., për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike udhëzohet në kontest civil.  

 

 

                                                          A r s y e t i m 

 

 Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, ka paraqitur 

aktakuzën PP/II nr.63/15 të datës 02.05.2017, kundër të akuzuarve: G.K dhe K.K që të dy 

nga ..., për shkak të veprave penale, lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1 

nënparagrafi 1.4 lidhur me nenin 31 të KP-së dhe sulm nga neni 187 par.1 lidhur me 

nenin 31 të KP-së dhe N.K nga ..., për shkak të veprës penale, sulm nga neni 187 par.1 të 

KP-së. 

 

Gjykata në këtë çështje penale ka caktuar shqyrtimin fillestar, në të cilin shqyrtim 

të akuzuarit G.K, K.K dhe N.K kanë pranuar fajësinë për veprat penale të cilat u vihen në 

barrë sipas aktakuzës së PTH-së. 
 

Gjykata në shyrtimin fillestar nga pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarve dhe 

provave materiale, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 
 

Në tërësi u vërtetua se të akuzuarit G.K dhe K.K, me datë 27.05.2014, rreth orës 

23:00, në shtëpinë e tyre, të cilën e ndajnë së bashku me xhaxhain-të pandehurin N.K, e 

cila gjendet në rrugën “...”, nr. ... në ..., me dashje, në bashkëkryerje, i shkaktojnë lëndim 

të lehtë trupor vëllaut të tyre E.K, i cili në atë moment ishte duke biseduar me të 

pandehurin N.., ashtu që të njëjtin e godasin me grushta në fytyrë dhe në të gjitha pjesët e 

trupit, me ç’rast i dëmtuari E.. meqenëse vuan nga sëmundja kronike e epilepsisë, nga 

goditjet e pësuara pas një kohe të shkurtër, vazhdon të ec në koridorin e shtëpisë dhe 

rrëzohet nga shkallët ku edhe pëson lëndime të lehta trupore.  

 



Poashtu në tërësi u vërtetua se me datë, kohë dhe vendë të njëjtë, si në 

dispozitivin nën I të aktakuzës, me dashje, në bashkëkryerje, përdorin forcën kundër të 

pandehurit N.K, ashtu që derisa ky i fundit ishte duke biseduar me vëllain e tyre E..in, të 

njëjtin e gëdasin me grushte në fytyrë dhe largohen nga vendi i ngjarjes. 

 

Gjithashtu në tërësi u vërtetua se i akuzuari N.K, me datë, kohë dhe vend të njëjtë 

si në dispozitivin e parë dhe të dytë të aktakuzës, me dashje, përdor forcën kundër të 

pandehurve G.K dhe K.K, ashtu që derisa i njëjti ishte duke biseduar me të dëmtuarin E.., 

të pandehurit G.. dhe K.. afrohen në vendin kritik, i pandehuri duke parë situatën e 

tensionuar fillon t’i godas me grushta dhe shuplaka në fytyrë. 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga ana 

e të akuzuarve G.K, K.K dhe N.K, të cilët në shqyrtimin fillestar vullnetarisht kan 

pranuar fajësinë për veprat penale për të cilat ngarkohen, andaj edhe gjykata nuk ka 

administruar provat, sepse gjatë pranimit të fajësisë, gjykata vërtetoi se të akuzuarit kan 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht dhe pa 

kushtëzim nga të akuzuarit, pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që përmbanë 

aktakuza, në materialet e prezentuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër, për të 

cilat të akuzuarit kan qenë të njoftuar me kohë dhe se aktakuza nuk përmbanë asnjë 

shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

   

 Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të aku-

zuarve formohen të gjitha elementet e qenies së veprave penale të përshkruara si në 

shqiptim të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarit ti shpall fajtor dhe ti 

gjykoj në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tyre. 
 

 Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësin e dënimit,  gjykata ka vlerësuar 

të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 73 të KP-së të cilat 

ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Prej rrethanave lehtësuese për të 

akuzurin G.K gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e tij, qëndrim korrekt që 

ka pasur para gjykatës, faktin se me të akuzuarin N.. dhe të dëmtuarin E.. janë në lidhje 

familjare, njërin e ka xhaxha ndërsa tjetrin vëlla dhe i kanë rregulluar raportet në mes veti. 

Poashtu prej rrethanave lehtësuese për të akuzuarin K.K gjykata ka vlerësuar pranimin e 

fajësisë nga ana e tij, qëndrim korrekt para gjykatës dhe faktin se me të akuzuarin N.. dhe 

të dëmtuarin E.. janë në lidhje familjare, njërin e ka xhaxha e tjetrin vëlla, tani raportet i 

kanë rregulluar në mes veti dhe nuk kanë probleme. Ndërsa për të akuzuarin N.K, gjykata 

ka vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e tij, qëndrim korrekt para gjykatës, faktin se me 

të akuzuarit G.. dhe K.. janë në lidhje familjare, të njëjtit i ka djem të vëllaut dhe se tani i 

kanë të rregulluara raportet dhe jetojnë së bashku në një shtëpi. Kështu që duke mos gje-

tur rrethana rënduese për të akuzuarit, gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimet e 

shqiptuara, si në shqiptim të aktgjykimit, do të arrihet efekti dhe qëllimi i tyre dhe se këto 

lloje të dënimeve, sipas bindjes së gjykatës janë në proporcion me veprat penale të kryera 

dhe me rrethanat personale të cilat i posedojnë të akuzuarit ashtu që do të ndikojnë tek të 

njëjtit dhe personat e tjerë që në të ardhmen të përmbahen nga veprimet kundërligjore. 

 

 

 

 
 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor, është 

marrë konform nenit 450 dhe 453 par.1 të KPP-së. 

 

Vendimi për realizimin e kërkesës pasurore juridike, është marrë konfrom nenit 

463 par. 2 të KPP-së. 



   

 Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.                   

                                    

 GJYKATA  THEMELORE   NË  PRIZREN 

     P.nr.1014/2017, me datë 21.11.2017 

 

Procesmbajtësja               Gjyqtarja e vetme gjykuese 

Luljeta Luboteni                             Sadije Selmani 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e paknaqur ka të drejtë ankese, në 

afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate.  
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