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Numri i lëndës: 2019:290466 

Datë: 13.05.2022 

Numri i dokumentit:     03010370 

P.nr.1349/21    

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja e 

gjykuese Vjollca Buzhala, me sekretaren juridike Drita Gërmizaj, në çështjen penale kundër të 

akuzuarve Gj.P., nga fsh......... Komuna e Prizrenit për shkak të veprës penale  lëndim i rëndë 

trupor nga neni 186 par.1 pik.1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së dhe i akuzuari B.S., nga fsh. 

.........Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale të sulmit nga neni 184 par.1 lidhur me nenin 

31 të KPRK-së, të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren- Departamenti 

i Përgjithshëm PPII.nr.2890-19 të datës 07.12.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, në 

prezencën e të akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre, me datën 14.04.2022 mori këtë:   

 

A K T G J Y K I M 

 Të akuzuarit: 

 

1.I akuzuari Gj.P.,  nga i ati ........., e ëma ........., i lindur me dt. ........., në fshatin 

.........ku edhe jeton, beqar, punëtor, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së dobët 

ekonomike, me nr.personal .......... 

 

2.I akuzuari B.S.,, nga i ati ........., e ëma ........., e lind. ........., i lindur me dt. .........në 

fshatin .........ku edhe jeton, ka të kryer shkollën fillore, beqar, muzikant, i gjendjes së 

mesme ekonomike, me nr.personal ..........  

 

JANË FAJTOR 

I 
 I pandehuri Gjergj Përlazeri: 

  

Se me datë 09.12.2019, rreth orës 23:45 në  Prizren, saktësisht  në rrugën “Shaip Spahiu” 

afër restorant “.........”, ne bashkëveprim me të pandehurin K.R., i shkakton lëndime trupore të 

dëmtuarit M.S., nga Prizreni, në atë mënyrë që si rrjedhojë e një mosmarrëveshje që kishte 

ndodhur para një viti midis të dëmtuarit dhe të pandehurit Gj........., të njëjtit me ta takuar ditën 

kritike të dëmtuarin në rrugë i cili kishte qenë duke ecur përpara, për nje moment i pandehuri 

Gj......... e kap për kapuçi e me pas e sulmojnë duke e goditur disa herë me grushte mbrapa ne 

kokë dhe fytyrë derisa nga goditjet e marra i dëmtuari rrëzohet përtokë ku edhe pas kësaj i 

pandehuri Gj......... vazhdon ta godas me grushte derisa i dëmtuari mbetet pa vetë dije, me ç’rast 

me këtë veprim të dëmtuarit i shkaktojnë lëndime të rënda trupore, gjendje kjo e konstatuar nga 

akt ekspertimi mjeko ligjor i Dr. N.H., dt.31.12.2019. 
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             -Me çka me këtë në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale Lëndimi i rëndë 

trupor nga neni 186 par.1 pika 1.1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës. 

II 

               I pandehuri B.S.,: 

   Më datë, kohë dhe vend të njëjtë si në dispozitivin e I të kësaj aktakuze, të pandehurit 

e sulmojnë fizikisht të dëmtuarin M.D., nga fshati Smaq K Prizren, në atë mënyrë që derisa i 

njëjti ne shoqëri me të dëmtuarin M.S., ishte duke ecur rrugës, për një moment të pandehurit e 

sulmojnë të dëmtuarin M. ashtu që fillimisht i pandehuri B.e tërheq për kapuçi e me pas i 

pandehuri N. e godet një herë me grusht ne anën e djathtë të kokës, ku nga kjo goditje i dëmtuari 

është rrezuar përtokë, e pas kësaj që të dy të pandehurit e godasin me shqelma në pjesën e 

këmbëve, mirëpo të njëjtit nuk i shkaktojnë lëndime trupore. 

          -Me çka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale Sulm nga neni 184 paragrafi 1 

lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Andaj gjykata në kuptim të nenit  7, 8, 9, 10,21,38,40,42,69,70,71,72, 186 par.1 pika 

1.1 lidhur me nenin 31, 184 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, nenit 365 të 

KPRK-së, të akuzuarit  e: 

     GJYKON  

 

-Ashtu që të akuzuarit Gj.P.,t i vërteton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 4(katër) 

muaj, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 dite pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Në kuptim të nenit 44 te KPRK-së, me pëlqimin e të akuzuarit dënimi me burgim në 

kohëzgjatje prej 4(katër) do ti zëvendësohet me dënim me gjobë në shumën prej 1500 ( 

njëmijepesqind ) euro, të cilin dënim me gjobë i akuzuari është i obliguar ta paguaj në tre këste 

mujore , duke filluar nga data 1-10 të secilit muaj , në afat prej 15 ditëve nga plotfuqishmëria e 

këtij aktgjykimi. 

 

-Të akuzuarit të B.S., i cakton denimin me gjobë në shumen prej 1200 Euro, në të cilin 

denim do ti llogaritet koha e kaluar në paraburgim dhe në arrest shtepiak prej datës12.12.2019 

deri me daten 12.02.2020. 

 

Të akuzuarit obligohen që në mënyrë solidare secili veq e veq ti paguajnë shpenzimet e 

procedurës penale dhe atë: në emër të paushallit gjyqësor nga 20 euro,  për kompensimin e 

viktimave të krimit ti paguajnë nga 30 euro,  si dhe i akuzuari Gj.P.,  në emër të ekspertizës 

mjeko-ligjore  edhe shumën prej 20 Euro ,të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit ligjor. 

 

        Të Dëmtuarit M.D., nga fshati .........Komuna e Prizrenit dhe M.S., nga Prizreni, rruga 
“.........” nr ..., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt 
juridiko civil. 
 

             

 

         
                        A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzën nën 

numrin PPII.nr.2890-19 të datës 07.12.2021, kundër të akuzuarve Gj.P., nga fsh. .........Komuna 

e Prizrenit për shkak të veprës penale  lëndim i rëndë trupor nga neni 186 par.1 pik.1.1 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së dhe i akuzuari B.S., nga fsh. .........Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës 

penale të sulmit nga neni 184 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Me  datë 13.04.2022 ka caktuar shqyrtimin fillestar , në të cilen seanc  Mbrojtësi i të 

akuzuarit B.S., av.M.Sh., ka deklaruar se: pasi që i bashkakuzuari N.B:, qe sa kohë nuk është 

paraqitur pranë gjykatës edhe pse gjykata e ka thirr me ftesë të rregullt nga shkresat e lëndës 

rezulton se i njëjti nuk gjindet në Kosovë dhe gjendet   në Amerikë, verifikim ky i bërë nga 

Policia e Kosovës,  ndërsa në anën tjetër i mbrojturi im që nga viti 2019 përmes parashtresave ju 

kemi drejtuar Prokurorisë themelore në Prizren që për të njëjtin të zhvillohet procedura pasi që i 

njëjti ka qenë korrekt dhe ju ka përgjigjur çdo ftese të Prokurorisë dhe gjykatës andaj duke pasur 

parasysh faktin se e zvarritjes së procedurës dhe prolongimit të saj i mbrojturi im ka interes 

juridik që ta përfundoj këtë çështje penalo-juridike andaj gjykatës i propozoj që   për të 

mbrojturin tim të veçohet procedura penale ashtu që të vazhdoj sipas aktakuzës dhe veprës penale 

për të cilën i njëjti ngarkohet.  

 

Gjykata ka aprovuar propozimin e mbrojtësit të të pandehurit B.S., për veçimin e 

procedurës andaj është veçuar procedura ndaj të pandehurit Nue Berisha dhe lënda do të merr 

numër të ri,  ndërkaq ndaj dy të pandehurve B.S., dhe Gj.P., numri i lëndës do të jetë 

P.nr.1349/21.  

 

Gjykata në këtë shqyrtim të akuzuarit pas udhëzimeve lidhur me të drejtat e tyre të cilat 

u takojnë sipas ligjit, pasi që kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit,  e pranonë 

fajësin që i ngarkohet me aktakuzë. 

 

I akuzuari Gj.P., ka deklaruar se  e  pranon fajësinë për veprën penale me të cilën akuzohet 

sipas dispozitivit të aktakuzës, dhe ka shtuar se  më vjen keq për rastin e ndodhur, ka ndodhur 

pa qëllim, ditën kritike ka qenë nën ndikim të alkoolit dhe pa menduar fare e ka goditur të 

dëmtuarin Milaim Sallauka, është hera e pare që kam ra ndesh me ligjin dhe garantoj që në të 

ardhmen nuk do të kryej veprime të tilla apo të ngjashme.   

 

I akuzuari B.S., ka deklaruar se  e  pranon fajësinë për veprën penale me të cilën akuzohet 

sipas dispozitivit të aktakuzës, dhe  ka shtuar se  më vjen keq për rastin e ndodhur, ka ndodhur 

pa qëllim, ka qenë nën ndikim të alkoolit dhe pa menduar fare e ka goditur të dëmtuarin Manuel 

Dani i cili ishte në shoqëri me M.S., është hera e pare që ka ra ndesh me ligjin dhe ka garantuar 

që në të ardhmen nuk do të kryej veprime të tilla apo të ngjashme.  

 

Prokurori i Shtetit në fjalën perfundimtare ka theksuar se pasi të akuzuarit e kanë pranuar, 

i cili pranim mbështetet në provat të siguruara në mënyrë të ligjshme, nuk e kundërshton 

pranimin e fajësisë, andaj propozon që i njëti të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit, por 

gjatë marrjes  së vendimit mbi dënimin, gjykata të merr parasysh rrethanat lehtësuese në anën e 

tij dhe atë pranimi i fajësis, sjellja korrekte e tij gjatë procedures. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit Gj.P., - av.M.Q., ka deklaruar se: propozoj që të aprovohet 

pranimi i fajësisë nga ana e të mbrojturit tim sepse ka qenë një pranim i sinqertë vullnetarë dhe 

shumë korrekt para gjykatës si i ri që është penduar në kuptim janë krijuar të gjitha kushtet ligjore 

të cilat gjykata do ti ketë parasysh dhe të na pranoj fajësinë mirëpo lus gjykatën që me rastin e 
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shqiptimit të dënimit të i ketë parasysh këto rrethana dhe të i shqiptoj një dënim më të butë të 

konkretizohen dispozitat ligjore për  zbutjen e dënimit.  

 

 Mbrojtësi i të akuzuarit B.S., – av.M.Sh., deklaron ka  se: pas konsultimit me të 

mbrojturin tim kemi ardhur në përfundim se i njëjti do ta pranon veprën penale që i vihet në barrë 

konsideroj se pranimi i fajësisë është bërë në baza vullnetare, andaj gjykatës i propozoj që këtë 

pranim ta marrë si të rregullt dhe të ligjshëm, ndërsa sa i përket llojit dhe lartësisë së dënimit për 

të mbrojturin tim të marrë parasysh rrethanat lehtësuese pasi që i njëjti është i moshës së re dhe 

ka shpreh pendim të thellë lidhur me veprën e kryer gjithashtu i premton gjykatës se në të 

ardhmen nuk do të përsërisë veprime të tilla ose të ngjashme, gjykata me rastin e vlerësimit të 

llojit dhe lartësisë së dënimit të merr parasysh gjendjen e tij të dobët ekonomike dhe të njëjtit ti 

shqipton  një dënim sa më të butë.  

 

Gjyqtarja gjykuese gjenë se pranimi i fajësisë është bërë në pajtim me dispozitat e 

procedurës penale, të akuzuarit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi 

është bërë vullnetarisht, pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që përmban akzakuza, në 

materialet e prezentuara nga prokurori i shtetit i aktakuzës të pranuar nga i akuzuari dhe çdo 

provë tjetër, të paraqitur nga prokurori i shtetit  dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të 

qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

Gjykata nga pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe provave materiale në shkresat e 

lëndës, ka vërtetuar këtë gjendje faktike:se i pandehuri Gj.P., me datë 09.12.2019, rreth orës 

23:45 në  Prizren, saktësisht  në rrugën “.........” afër restorant “ ......... ”, ne bashkëveprim me të 

pandehurin K.R., i shkakton lëndime trupore të dëmtuarit M:S., nga Prizreni, në atë mënyrë që 

si rrjedhojë e një mosmarrëveshje që kishte ndodhur para një viti midis të dëmtuarit dhe të 

pandehurit Gj........., të njëjtit me ta takuar ditën kritike të dëmtuarin në rrugë i cili kishte qenë 

duke ecur përpara, për nje moment i pandehuri Gj.........  e kap për kapuçi e me pas e sulmojnë 

duke e goditur disa herë me grushte mbrapa ne kokë dhe fytyrë derisa nga goditjet e marra i 

dëmtuari rrëzohet përtokë ku edhe pas kësaj i pandehuri Gj......... vazhdon ta godas me grushte 

derisa i dëmtuari mbetet pa vetë dije, me ç’rast me këtë veprim të dëmtuarit i shkaktojnë lëndime 

të rënda trupore, gjendje kjo e konstatuar nga akt ekspertimi mjeko ligjor i Dr. N.H., , 

dt.31.12.2019, ndërsa   I pandehuri B.S., më datë, kohë dhe vend të njëjtë si në dispozitivin e I 

të kësaj aktakuze, të pandehurit e sulmojnë fizikisht të dëmtuarin M.D., nga fshati ......... K 

Prizren, në atë mënyrë që derisa i njëjti ne shoqëri me të dëmtuarin M.S., ishte duke ecur rrugës, 

për një moment të pandehurit e sulmojnë të dëmtuarin M.........  ashtu që fillimisht i pandehuri 

B.........  e tërheq për kapuçi e me pas i pandehuri N.........  e godet një herë me grusht ne anën e 

djathtë të kokës, ku nga kjo goditje i dëmtuari është rrezuar përtokë, e pas kësaj që të dy të 

pandehurit e godasin me shqelma në pjesën e këmbëve, mirëpo të njëjtit nuk i shkaktojnë lëndime 

trupore. 

 

Duke pasur parashysh se në shqyrtimin fillestar të pandehurit e kanë pranuar fajësin për 

veprat penale nën I , II, per të cilat janë shpallur fajtor, në bazë të nenit 248 të KPP-së, i cili 

pranim ka të bëjë me tërë përshkrimin e ngjarjes nga rrjedhin elementet qenësore që e përbëjn 

figuren e veprës penale e cila i vihet në barrë me aktakuzë , andaj gjykata edhe nuk ka 

administruar provat dhe ka pranuar pranimin e fajësisë së të akuzuarit, duke mos gjetur se 

egzistojn prova të papranushme dhe duke konsideruar se pranimi i fajësis është vertetuar edhe 

nga provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës.  

 

  

Gjykata poashtu  në tērsi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajsis në shqyrtimin 

gjyqësor  nga ana e tē akuzuarit është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 248  nga se nuk 
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egziston ndonjë  nga arsyet dhe kushtet pēr hudhjen e aktakuzes, apo pushimin e procedurēs 

penale si dhe nenit 253 te KPP-së dhe nga këto fakte  të cilat i përmban aktakuza, gjykata ka 

ardhur nē përfundim se me veprimet e të akuzuarve A.O., , M.S., dhe R.K., janë formuar të gjitha 

elementet  e qënjes  së veprave penale si në dispozitivin nën 1,2,3,4  të aktakuzës, me Aktvendim 

e ka pranuar fajësin e të akuzuarve dhe ka vendosur që të akuzuarit ti shpallë fajtor dhe ti gjykoj 

në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tyre dhe u ka shqiptuar 

denimin si dispozitivin nën 1,2,3 dhe 4 të aktgjykimit. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi  dënimin ndaj të akuzuarve,  gjykata i ka vlerësuar 

të gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69,70,71 dhe 72 par 1 pika 1.6 të KPRK-së, 

të cilat  ndikojnë zgjidhjen e llojit dhe lartësis së dënimit, gjykata pasi që nuk ka gjetur rrethana 

rënduese, prej rrethanave lehtësuese ka marrë rrethanat personale dhe familjare, sjellja e tyre 

korekte gjatë procedures, pendimin e tyre të , raportet e tyre të rregulluara pas rastit, është  hera 

e parë që kanë rënë ndesh me ligjin dhe kanë  garantuar se në të ardhmen nuk do të kryejnë 

veprime të tilla inkriminuse apo te ngjashme 

 

Sipas bindjes së gjyqtarit gjykues, dënimi i shqipruar  ndaj të akuzuarve, duke i marrë 

për bazë rrethanat e përmendura më lartë, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës 

penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të akuzuarit. 

 

Gjykata, gjithashtu ka vlerësuar se me këtë dënim mund të arrihet qëllimi i dënimit, nga 

neni 41 të KP-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarve nga kryerja e veprave penale 

në të ardhmen dhe të bëj rehabilitimin e tij, të parandalojë personat tjerë nga kryerja e veprave 

penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimine 

detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Vendimi mbi   paushallin gjyqësor u muar në kuptim të nenit 450  paragrafi 2.6 të KPP-

së. 

Vendimi për Kompenzimin e Vikrimave të Krimit , u muar në kuptim të nenit 39, të Ligjit 

nr 05/L-036 për Kompenzimin e Viktimave të Krimit. 

 

 Me sa u tha u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi e në mbështetje të nenit 365 të 

KPP-së. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:290466, 13.05.2022 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Vjollca  Buzhala 

 

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. 


