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Numri i lëndës: 2021:252935 

Datë: 09.05.2022 

Numri i dokumentit:     02987999 

 
P.nr.1428/21 

NË EMËR TË POPULLIT  
 

 Gjykata Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Shpresa Emra, 
në çështjen penale ndaj të akuzuarit B.K., nga fshati Zh....., Komuna e Prizrenit, për shkak se ka 
kryer veprën penale sulmi nga neni 184 par. 1 të KP-së, ndaj të akuzuarit R.S., nga fshati Zh....., 
Komuna e Prizrenit për shkak se ka kryer veprën penale sulmi nga neni 184 par. 1 të KP-së, 
veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 1 nënpar. 1.4 të Kp-së, veprën penale 
lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 2 lidhur me par. 1 nënpar. 1.4 të KP-së dhe të akuzuarit 
A.K., dhe B.K., për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 2 lidhur me 
par. 1 nënpar. 1.4 dhe nenin 31 të KP-së, sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren 
- Departamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr.2300-13/21 të datës 22.12.2021, pas mbajtjes së 
shqyrtimit fillestar në prezencën e Prokurorit të Shtetit Fatos Ajvazi, të dëmtuarve R.V., dhe 
E.S.,, i mitur me përfaqësuesen ligjore nënën e tij M.S.,, të akuzuarve dhe mbrojtësit akuzuarit 
R.S.,, av.R.H., nga Prizreni, me datë 28.04.2022, publikisht mori dhe shpalli këtë:     
 

A K T GJ Y K I M 
 
Të akuzuarit:  
 

1.A.K.,, nga i ati .......... dhe e ëma .........., e lindur .........., i lindur më ..........në Prizren, 
me banim në fshatin Zh..... Komuna e Prizrenit, i pamartuar, ka të kryer shkollën fillore, punëtor, 
i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, identifikohet me letër 
njoftim nr. personal .........., me nr. tel. .........., ka qenë nën masën e paraburgimit nga data 
11.11.2021 deri me datë 26.11.2021 e cila masë i është zëvendësuar me masën e arrestit 
shtëpiak dhe ka vazhduar deri me datë 10.12.2021.  

 
2.B.K.,, nga i ati ..........dhe e ëma .........., e lindur .........., i lindur më ..........në Prizren, 

me banim në fshatin Zh..... Komuna e Prizrenit, i pamartuar, ka të kryer shkollën fillore, punëtor, 
i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, identifikohet me letër 
njoftim nr. personal .........., me nr. tel. .........., ka qenë nën masën e paraburgimit nga data 
11.11.2021 deri me datë 26.11.2021 e cila masë i është zëvendësuar me masën e arrestit 
shtëpiak dhe ka vazhduar deri me datë 10.12.2021.  

 
3.R.S.,, nga i ati ..........dhe e ëma .........., e lindur .........., i lindur më ..........në Prizren, 

me banim në fshatin Zh..... Komuna e Prizrenit, i pamartuar, ka të kryer shkollën fillore, punëtor, 
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i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, identifikohet me letër 
njoftim nr. personal .........., me nr. tel. .........., ka qenë nën masën e paraburgimit nga data 
11.11.2021 deri me datë 26.11.2021 e cila masë i është zëvendësuar me masën e arrestit 
shtëpiak dhe ka vazhduar deri me datë 10.12.2021. 

 
 

JANË FAJTOR 
 

I. I akuzuari B.K., 

Me datën 10.11.2021, rreth orës 00:10, në fshatin Zh....., Komuna e Prizrenit, saktësisht 
në rr. “Pritja Lumjane”, në afërsi të marketit “..........”, si rrjedhojë e një zënke ndërmjet të 
akuzuarit B.K., dhe të dëmtuarit të mitur E.S.,, derisa të njëjtit së bashku me persona tjerë ishin 
duke qëndruar dhe lozur në vendin e cekur, i akuzuari, me dashje përdor forcën fizike pa 
pëlqimin e të dëmtuarit, duke e goditur me shuplak në fytyrë dhe me shqelm në trup, mirëpo 
nuk është konstatuar se i ka shkaktuar lëndime trupore pasi që i dëmtuari nuk ka marr tretman 
mjekësor dhe nuk posedon raport mjekësor. 

 
Me këto veprime ka kryer veprën penale, Sulmi, nga neni 184 par.1 i Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës. 
 
II. I akuzuari R.S., 

Në vend dhe kohë të njëjtë si nën pikën I të dispozitivit të aktakuzës, me dashje përdor 
forcën fizike pa pëlqimin e të dëmtuarit, në atë mënyrë që, si rrjedhojë e konfliktit fizik 
ndërmjet të akuzuarit B.K.,t dhe të dëmtuarit të miturit E.S., në rrethanat e cekura si në 
përshkrimin nën I të aktakuzës, deri sa të akuzuarit R.S., dhe B.K.,, ishin duke u kacafytur 
ndërmjet vete për shkak të rastit të ndodhur, në momentin kur i dëmtuari i mitur R.V., ndërhynë 
për t’i ndarë, i akuzuari R.S., e godet të njëjtin me grusht në fytyrë, duke i shkaktuar skuqje në 
faqen e djathtë mirëpo sipas ekspertizës mjeko – ligjore Pz.480/21 të datës 10.12.2021, nuk 
janë konstatuar dëmtime trupore.  

 
Me këto veprime ka kryer veprën penale, Sulmi, nga neni 184 par.1 i Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës. 
 
III. I akuzuari R.S., 

 
Me datë, kohë dhe vend të njëjtë të përshkruar si në dispozitivin I të aktakuzës, me 

dashje i shkakton lëndim trupor të dëmtuarit B.K.,, në atë mënyrë që si rrjedhojë e konfliktit 
fizik ndërmjet të akuzuarit B.K.,t dhe të dëmtuarit të miturit E.S., vëllait të akuzuarit R.S., në 
rrethanat e cekura si në përshkrimin nën I të aktakuzës, i akuzuari R.S., pasi njoftohet nga vëllai 
i tij E.S., për shkak të sulmit ndaj tij nga i akuzuari B.K.,, i njëjti del nga shtëpia dhe pasi e takon 
në vendin e cekur B.K.,n fillojnë të kacafytën dhe me grushte e godet në fytyrë dhe kokë ku si 
pasojë e kësaj i dëmtuari pëson lëndime trupore dhe atë; ndrydhje në indet e buta të kokës dhe 
fytyrës të shoqëruara me gjak mbledhje nen lëkurore përreth syrit të majtë të shkaktuara nga 
veprimi mekanik i mjetit të fortë mbretës (jo i mprehtë), të cilat paraqesin dëmtime të 
përkohshme të shëndetit, përkatësisht kualifikohen si lëndim i lehtë trupor, të përshkruara si 
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në ekspertizën mjeko-ligjore të punuar nga Dr. D.H., numër të referencës Pz-480/21 e datës 
10.12.2021. 

 
Me këto veprime ka kryer veprën penale, Lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.1 

nënpar. 1.4, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 
 
IV. Të akuzuarit A.K., dhe B.K., 

 
Me datë, kohë dhe vend të njëjtë të përshkruar si në dispozitivin I të aktakuzës, duke 

vepruar në bashkëveprim, me përdorimin e mjetit të rrezikshëm – thikës, me dashje i 
shkaktojnë lëndim trupor të dëmtuarit R.S.,, në atë mënyrë që për shkak të konfliktit i cili kishte 
ndodhur ndërmjet R.S.,t dhe B.K.,t të përshkruar si në pikën III të dispozitivit, kur në vendin e 
ngjarjes arrin i akuzuari A.K., i njëjti i vërsulet të dëmtuarit R.S.,t duke e goditur me grusht në 
fytyrë ndërkaq i akuzuari B.K., me përdorimin e thikës e sulmon të dëmtuarin R.S.,, duke i 
shkaktuar plagë prerëse dhe shpuese në regjionin e përparmë të majtë të kraharorit dhe në 
pjesën anësore të majtë të kraharorit, si dhe dy plagë prerëse – shpuese në regjionin e krahut 
të djathtë, të shkaktuara nga veprimi i mjetit të mprehtë, të cilat paraqesin dëmtime të 
përkohshme të shëndetit, përkatësisht kualifikohen si lëndim i lehtë trupor, të përshkruara si 
në ekspertizën mjeko-ligjore të punuar nga Dr. D.H., me numër të referencës Pz-480/21 e datës 
10.12.2021. 
 

Me këto veprime në bashkëkryerje kryejnë veprën penale, Lëndimi i lehtë trupor nga 
neni 185 par. 2 lidhur me par. 1 nënpar. 1.4 dhe nenin 31, të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës. 
 

V. I akuzuari R.S., 
 

Me datë, kohë dhe vend të njëjtë të përshkruar si në dispozitivin I të aktakuzës, me 
përdorimin e mjetit të rrezikshëm të mprehtë “Këmesës”, me dashje i shkakton lëndim trupor 
të dëmtuarit A.K.,, në atë mënyrë që për shkak të konfliktit i cili kishte ndodhur ndërmjet R.S.,t 
dhe B.K.,t, kur në vendin e ngjarjes arrin i akuzuari A.K., vëllai i të akuzuarit B.K.,, i njëjti i vërsulet 
të akuzuarit R.S.,t, në këtë moment i akuzuari R.S., me përdorimin me mjetit të rrezikshëm dhe 
të mprehtë “Këmesës”, e godet në dorën e majtë të dëmtuarin A.K., me ç’rast i shkakton plagë 
prerëse në regjionin e gishtit të dytë të dorës së majtë, të shkaktuara nga veprimi i mjetit të 
mprehtë, të cilat paraqesin dëmtime të përkohshme të shëndetit, përkatësisht kualifikohen si 
lëndim i lehtë trupor, të përshkruara si në ekspertizën mjeko-ligjore të punuar nga Dr. D.H., me 
numër të referencës Pz-480/21 e datës 10.12.2021. 
 

Me këto veprime kryen veprën penale, Lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par. 2 
lidhur me par. 1 nënpar. 1.4, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 
  

Andaj gjykata me në harmoni me nenet 7, 8, 9, 10, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 69, 76, 79 të 
KP-së dhe nenit 365 të KPP-së të akuzuarit i 

 
GJYKON 
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I.  Të akuzuarit A.K., për veprën penale nën IV të dispozitivit ia shqipton dënimin me 
burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve.  

 
Dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve në bazë të nenit 44 të KPRK-

së, me pëlqimin e të akuzuarit i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumën prej 600 
(gjashtëqind) euro të cilën është i obliguar të paguaj në afat prej 15 ditëve nga dita e 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 
Në dënimin me gjobë të akuzuarit do t’i llogaritet koha e kaluar në paraburgim dhe 

arrest shtëpiak nga data 11.11.2021 deri me datën 10.12.2021 duke llogaritur 20 Euro për një 
ditë burg. 

 
II.  Të akuzuarit B.K., për veprën penale nën I të dispozitivit ia shqipton dënimin me 

gjobë në shumë prej 200 (dyqindë) Euro të cilën shumë është i obliguar të paguaj në afat prej 
15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, ndërsa për veprën penale nën IV të 
dispozitivit ia shqipton dënimin me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve. 

 
Dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve në bazë të nenit 44 të KPRK-

së, me pëlqimin e të akuzuarit i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumën prej 600 
(gjashtëqind) euro të cilën është i obliguar të paguaj në afat prej 15 ditëve nga dita e 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 
Gjykata në harmoni me nenin 76 të KP-së, të akuzuarit për veprat penale si nën I dhe IV 

të dispozitivit, i shqipton dënim unik me gjobë, në shumë prej 800 (tetëqind) Euro. 
 
Në dënimin me gjobë të akuzuarit do t’i llogaritet koha e kaluar në paraburgim dhe 

arrest shtëpiak nga data 11.11.2021 deri me datën 10.12.2021 duke llogaritur 20 Euro për një 
ditë burg. 

 
III. Të akuzuarit R.S., për veprën penale nën II të dispozitivit ia shqipton dënimin me 

gjobë në shumë prej 200 (dyqind) Euro të cilën shumë është i obliguar të paguaj në afat prej 
15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Për veprën penale nën III të dispozitivit 
ia shqipton dënimin me gjobë në shumë prej 200 (dyqind) Euro të cilën shumë është i obliguar 
të paguaj në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Për veprën 
penale nën V të dispozitivit ia shqipton dënimin me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve. 

 
Dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve në bazë të nenit 44 të KPRK-

së, me pëlqimin e të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij i zëvendësohet me dënim me gjobë në 
shumën prej 600 (gjashtëqind) euro të cilën është i obliguar të paguaj në afat prej 15 ditëve 
nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 
Gjykata në harmoni me nenin 76 të KP-së, të akuzuarit për veprat penale si nën II, nën 

III dhe nën V të dispozitivit, i shqipton dënim unik me gjobë, në shumë prej 1000 (njëmijë) 
Euro. 
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Në dënimin me gjobë të akuzuarit do t’i llogaritet koha e kaluar në paraburgim dhe 
arrest shtëpiak nga data 11.11.2021 deri me datën 10.12.2021 duke llogaritur 20 Euro për një 
ditë burg. 
 

Konfiskohet një (1) thikë dhe një (1) mjet pune i mprehtë “këmesë”, pasi që të njëjtat 
janë mjete me të cilat janë kryer veprat penale. 

 
Obligohen të akuzuarit, secili veç e veç që të paguajnë shpenzimet procedurale dhe atë 

në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20 Euro, në emër të Fondit për kompensimin e 
viktimave shumën prej 30€ dhe në emër të ekspertizës mjeko-ligjore shumën prej 50 Euro, të 
gjitha këto duhet të paguhen në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm.     

 
A r s y e t i m  

 
Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate ka parashtruar Aktakuzën PP/II.nr.2300-

13/21 të datës 22.12.2021, ndaj të akuzuarit B.K., nga fshati Zh....., Komuna e Prizrenit, për 
shkak se ka kryer veprën penale sulmi nga neni 184 par. 1 të KP-së, ndaj të akuzuarit R.S., nga 
fshati Zh....., Komuna e Prizrenit për shkak se ka kryer veprën penale sulmi nga neni 184 par. 1 
të KP-së, veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 1 nënpar. 1.4 të Kp-së, veprën 
penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 2 lidhur me par. 1 nënpar. 1.4 të Kp-së dhe të 
akuzuarit A.K., dhe B.K., për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 2 
lidhur me par. 1 nënpar. 1.4 dhe nenin 31 të KP-së. 

 
Gjykata në këtë çështje penale duke vepruar sipas Aktakuzës ka caktuar shqyrtimin  

fillestar, në të cilin shqyrtim të akuzuarit kanë pranuar fajësinë për veprat penale për të cilat 
akuzohen sipas aktakuzës.   
 

Bazuar në aktin e pranimit të fajësisë dhe konform dispozitave të nenit 246 e 248 të 
KPP-së, gjykata nuk është lëshuar në procedimin e provave.     
    

Gjykata në shqyrtimin ka vërtetuar këtë gjendje faktike: I akuzuari B.K., me datën 
10.11.2021, rreth orës 00:10, në fshatin Zh....., Komuna e Prizrenit, saktësisht në rr. “Pritja 
Lumjane”, në afërsi të marketit “..........”, si rrjedhojë e një zënke ndërmjet të akuzuarit B.K., 
dhe të dëmtuarit të mitur E.S.,, derisa të njëjtit së bashku me persona tjerë ishin duke qëndruar 
dhe lozur në vendin e cekur, i akuzuari, me dashje përdor forcën fizike pa pëlqimin e të 
dëmtuarit, duke e goditur me shuplak në fytyrë dhe me shqelm në trup, mirëpo nuk është 
konstatuar se i ka shkaktuar lëndime trupore pasi që i dëmtuari nuk ka marr tretman mjekësor 
dhe nuk posedon raport mjekësor. 

 
Në vend dhe kohë të njëjtë si nën pikën I të dispozitivit të aktakuzës, i akuzuari R.S.,, me 

dashje përdor forcën fizike pa pëlqimin e të dëmtuarit, në atë mënyrë që, si rrjedhojë e 
konfliktit fizik ndërmjet të akuzuarit B.K.,t dhe të dëmtuarit të miturit E.S., në rrethanat e cekura 
si në përshkrimin nën I të aktakuzës, deri sa të akuzuarit R.S., dhe B.K.,, ishin duke u kacafytur 
ndërmjet vete për shkak të rastit të ndodhur, në momentin kur i dëmtuari i mitur R.V., ndërhynë 
për t’i ndarë, i akuzuari R.S., e godet të njëjtin me grusht në fytyrë, duke i shkaktuar skuqje në 
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faqen e djathtë mirëpo sipas ekspertizës mjeko – ligjore Pz.480/21 të datës 10.12.2021, nuk 
janë konstatuar dëmtime trupore.  

Me datë, kohë dhe vend të njëjtë të përshkruar si në dispozitivin I të aktakuzës, i 
akuzuari R.S.,, me dashje i shkakton lëndim trupor të dëmtuarit B.K.,, në atë mënyrë që si 
rrjedhojë e konfliktit fizik ndërmjet të akuzuarit B.K.,t dhe të dëmtuarit të miturit E.S., vëllait të 
akuzuarit R.S., në rrethanat e cekura si në përshkrimin nën I të aktakuzës, i akuzuari R.S., pasi 
njoftohet nga vëllai i tij E.S., për shkak të sulmit ndaj tij nga i akuzuari B.K.,, i njëjti del nga 
shtëpia dhe pasi e takon në vendin e cekur B.K.,n fillojnë të kacafytën dhe me grushta e godet 
në fytyrë dhe kokë ku si pasojë e kësaj i dëmtuari pëson lëndime trupore dhe atë; ndrydhje në 
indet e buta të kokës dhe fytyrës të shoqëruara me gjakmbledhje nënlëkurore përreth syrit të 
majtë të shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë mbretës (jo i mprehtë), të cilat 
paraqesin dëmtime të përkohshme të shëndetit, përkatësisht kualifikohen si lëndim i lehtë 
trupor, të përshkruara si në ekspertizën mjeko-ligjore të punuar nga Dr. D.H., me numër të 
referencës Pz-480/21 e datës 10.12.2021. 

 
Me datë, kohë dhe vend të njëjtë të përshkruar si në dispozitivin I të aktakuzës, duke 

vepruar në bashkëveprim, me përdorimin e mjetit të rrezikshëm – thikës, të akuzuarit A.K., dhe 
B.K.,, me dashje i shkaktojnë lëndim trupor të dëmtuarit R.S.,, në atë mënyrë që për shkak të 
konfliktit i cili kishte ndodhur ndërmjet R.S.,t dhe B.K.,t të përshkruar si në pikën III të 
dispozitivit, kur në vendin e ngjarjes arrin i akuzuari A.K., i njëjti i vërsulet të dëmtuarit R.S.,t 
duke e goditur me grusht në fytyrë ndërkaq i akuzuari B.K., me përdorimin e thikës e sulmon të 
dëmtuarin R.S.,, duke i shkaktuar plagë prerëse dhe shpuese në regjionin e përparmë të majtë 
të kraharorit dhe në pjesën anësore të majtë të kraharorit, si dhe dy plagë prerëse – shpuese 
në regjionin e krahut të djathtë, të shkaktuara nga veprimi i mjetit të mprehtë, të cilat paraqesin 
dëmtime të përkohshme të shëndetit, përkatësisht kualifikohen si lëndim i lehtë trupor, të 
përshkruara si në ekspertizën mjeko-ligjore të punuar nga Dr. D.H., me numër të referencës Pz-
480/21 e datës 10.12.2021. 

 
Gjithashtu me datë, kohë dhe vend të njëjtë të përshkruar si në dispozitivin I të 

aktakuzës, i akuzuari R.S.,, me përdorimin e mjetit të rrezikshëm të mprehtë “Këmesës”, me 
dashje i shkakton lëndim trupor të dëmtuarit A.K.,, në atë mënyrë që për shkak të konfliktit i 
cili kishte ndodhur ndërmjet R.S.,t dhe B.K.,t, kur në vendin e ngjarjes arrin i akuzuari A.K., vëllai 
i të akuzuarit B.K.,, i njëjti i vërsulet të akuzuarit R.S.,t, në këtë moment i akuzuari R.S., me 
përdorimin me mjetit të rrezikshëm dhe të mprehtë “Këmesës”, e godet në dorën e majtë të 
dëmtuarin A.K., me ç’rast i shkakton plagë prerëse në regjionin e gishtit të dytë të dorës së 
majtë, të shkaktuara nga veprimi i mjetit të mprehtë, të cilat paraqesin dëmtime të përkohshme 
të shëndetit, përkatësisht kualifikohen si lëndim i lehtë trupor, të përshkruara si në ekspertizën 
mjeko-ligjore të punuar nga Dr. D.H., me numër të referencës Pz-480/21 e datës 10.12.2021. 
 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga ana e të 
akuzuarve të cilët vullnetarisht kanë pranuar fajësinë për veprat penale për të cilat akuzohen, 
për shkak së cilës gjykata fare nuk ka administruar provat.  

 
Sipas detyrës zyrtare gjykata, konform nenit 257 të KPP-së, nuk gjeti se ekziston ndonjë 

provë e pa pranueshme, në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 
pranimit të fajësisë për veprat penale të cilat  i vihen  në barrë e që pranimi i fajësisë është bërë 
në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzime. Pranimi i fajësisë mbështetet në fakte dhe prova 
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materiale të cilat janë paraqitur në aktakuzë, për të cilat të akuzuarit kanë qenë të njoftuar me 
kohë me të gjitha provat materiale.  

 
Gjykata erdhi në përfundim, se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarve është bërë në 

pajtim me nenin 248 të KPP-së dhe faktet që përmban aktakuza, ku në veprimet e të akuzuarve 
formohen të gjitha elementet e veprave penale të cekura më lart, ku për këtë gjykata të 
akuzuarin A.K., i shpalli fajtor dhe ia shqiptoi dhe dënim me gjobë në shumë prej 600 
(gjashtëqind) Euro, të akuzuarit B.K., ia shqiptoi dënimin unik me gjobë në shumë prej 800 
(tetëqind) Euro dhe të akuzuarit R.S., ia shqiptoi dënimin unik me gjobë në shumë prej 1000 
(njëmijë) Euro. Duke pasur parasysh se të akuzuarit kanë qenë në paraburgim dhe në arest 
shtëpiak në këtë dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim  dhe arrest shtëpiak. 

 
  Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve, gjykata vlerësoi të gjitha 
rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69 të KP-së, të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit 
dhe lartësisë së dënimit. 
 

Gjatë vendosjes mbi dënimin, gjykata nuk ka gjetur ndonjë rrethanë të veçantë 
rënduese e cila do të ndikonte në llojin dhe lartësinë e dënimit, ndërsa si rrethana lehtësuese 
ka konsideruar: pranimin e fajësisë nga të akuzuarit të cilët në shqyrtimin fillestar kanë theksuar 
se, e pranojnë fajësinë sipas pikave të aktakuzës, është e vërtetë që kanë kryer veprat penale 
për të cilat akuzohen, janë penduar për veprat e bëra, i kanë rregulluar raportet në mes tyre 
dhe janë pajtuar, nuk kanë bërë diçka të ngjashme më herët  dhe i kanë premtuar gjykatës që 
në të ardhmen nuk do të ndodh diçka e ngjashme.  

 
I dëmtuari R.V., ka deklaruar se është e vërtetë që kanë pasur problem me këtu të 

akuzuarit por ata janë pajtuar në mes veti, nuk kanë më problem, janë pajtuar edhe familjet e 
tyre dhe nuk dëshiron që të njëjtit të dënohen pasi që ia ka falur, gjithashtu nuk ka parashtruar 
kërkese pasurore juridike. 

 
Gjithashtu përfaqësuesja e të dëmtuarit të miturit E.S.,, nëna e tij M.S., ka deklaruar se, 

është e vërtetë që djali i saj E.S., është i dëmtuar në këtë rast dhe është hera e parë që vjen në 
gjykatë, por gjithashtu është e vërtetë që të gjithë këtu që janë prezent janë pajtuar në mes 
vete ashtu qe edhe ajo ia ka falur veprimet te cilat i kanë kryer ndaj djemve të saj dhe nuk i 
bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk kërkon kompensim pasuror juridik. 

 
Mbrojtësi i të akuzuarit R.S.,, av. R.H., ka deklaruar se, meqenëse i akuzuari R.S., në 

mënyrë vullnetare pa presion , pa shantazh apo premtim e ka pranuar fajësisë dhe çka është 
me rendësi në ketë çështje penale i akuzuari R..... me të akuzuarit tjerë dhe të dëmtuarit 
personalisht dhe familjet e tyre mes veti janë pajtuar në mënyrë legale nëpërmes Këshillit të 
pajtimit dhe nuk ka asnjë rrezik në të ardhmen për ndonjë konflikt mes tyre dhe familjeve, 
konsideron se me rastin e caktimit të dënimit ti ketë parasysh edhe rrethanat lehtësuese ndërsa 
sipas tij nuk ekzistojnë rrethanat rënduese e aq më pak shkalla e lartë e dashjes siç pretendon 
prokurori i shtetit, rasti është i atë qasshëm, aty për aty, nuk ka pasoja trupore e as pasoja në 
të ardhmen meqenëse R........ është i ri dhe të akuzuarit tjerë që nuk e arrijnë moshën 25 vjeçare 
dhe duke pasur parasysh te kaluarën e tij se nuk ka ra në konflikt me ligjin, ka propozuar që ti 
shqiptohet një dënim me gjobë të cilën do ta paguante me këste sepse si i ri i moshës së re në 
çdo kohë kur ti jepet mundësia do të kërkojë punësim jashtë shtetit dhe çdo dënim me burgim 
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kishte me qenë pengesë personale për të me rastin e marrjes së vizës, edhe njëherë i propozon 
që gjykata ti shqiptojë një dënim me të holla. 

 
  Andaj duke u bazuar në këto rrethana, gjykata të akuzuarit i shqiptoi sanksionin penal 
sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke konsideruar se sanksioni shqiptuar i përgjigjet 
shkallës së përgjegjësisë penalo juridike të tij dhe se me këtë sanksion do të arrihet qëllimi 
preventiv i dënimit që në të ardhmen të jetë më të kujdesshëm dhe të përmbahet nga veprimet 
e tilla.  

 
Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale, gjykata e mori në kuptim të nenit 450, 

451 dhe 453 të KPP-së. 
 
Vendimi mbi shpenzimet në emër të kompensimit të viktimave është bazuar në nenin 

39 par.3-1 të Ligjit për Kompensim të viktimave të Krimit Nr.05/L-036. 
 
Vendimi mbi konfiskimin e sendeve bazohet në nenin 115 par. 2 të KPP-së. 

 
Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 
P.nr.1428/21 e dt.28.04.2022 
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G j y q t a r i 
 

                                                                                             ______________ 
 

                                                                                               Shpresa  Emra 
 

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. 


