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NË EMËR TË POPULLIT 

  

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Naxhis Sharani 

procesmbajtëse,  në lenden penale kundër të akuzuarve L.P, për shkak të veprës penale të 

lëndimit të rëndë trupor nga neni 154 par.1 nënpar.1 të KPK-së, dhe K.K, Gj.K dhe T.K, për 

shkak të veprës penale pjesëmarrje në rrahje në bash kryerje nga neni 155 par.1 lidhur me nenin 

23 të KPK-së, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren PP.nr.2716/2010 të datës 

19.10.2010, pas mbajtjes të shqyrtimit kryesor publik me datë 25.09.2013,në pranin e prokurores 

të shtetit Sahide Sefa, të akuzuarve, të dëmtuarit, me datë 25.09.2013 morri dhe publikisht 

shpalli  këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 Të akuzuarit: 

 

1.L.P, nga i ati N., dhe nëna Z. ,me mbiemër të vajzërisë K., i lindur me datë ...,në fshatin 

..., Komuna e Prizrenit, ku edhe jeton, ka të kryer shkollën fillore, kamarier, i pa martuar, 

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

 

2.K.K, nga i ati M., dhe nëna Z., me mbiemër të vajzërisë N., i lindur me datë ..., në 

fshatin ...., Komuna e Prizrenit, ku edhe jeton, ka të kryer fakultetin e mjekësisë, tani në 

specializim, i pa martuar, i gjendjes së mesme ekonomike ,shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës.  

 

3.GJ. K, nga i ati Gj. ,dhe nëna T., me mbiemër të vajzërisë G., i lindur me datë ..., në 

Prizren, ku edhe tani jeton, rruga “...”,p.n. ka të kryer shkollën fillore, hotelier, i martuar, baba i 

... fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

4.T. K, nga i ati Gj. dhe nëna Tone, me mbiemër të vajzërisë Gegaj, i lindur me datë ...., 

në Prizren, ku edhe jeton, rruga “...”, ka kryer shkollën fillore, hotelier, i martuar, baba i ... 

fëmijëve, i gjendjes së mesme  ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

 

JANË   FAJTOR 

 

I akuzuari L.P, 

  

I.Me dt...., rreth orës 23,00 në Prizren, në afërsi të lokalit “...”,i cili gjendet në sheshin 

“...”,ka shkaktuar lëndim të rëndë trupor personit tjetër i cili mund të rezulton deri në masën e 

tillë sa që mund të rezultojë me rrezikim të jetës së personit tjetër, në atë mënyrë që për shkak të 

raporteve të acaruara, lidhur me një mosmarrëveshje e cila ka ndodhur më herët në pishinën 

“I.P”,dhe në momentin kur i dëmtuari A.K, nga Prizreni, në shoqëri me vëllaun e tij D., ka qenë  



duke kaluar përreth lokalit “...”,iu është afruar i pandehuri  L.P, në shoqëri me të pandehurit T.K, 

Gj.K dhe K.K, me të cilin rast i pandehuri L.K, e ka goditur të dëmtuarin disa herë me thikë duke 

shkaktuar lëndime të rënda trupore dhe ate: në krahëror dhe bark, të cilat klasifikohen si plagë 

prerëse shpuese të shoqëruara me abdomen akut, ndërsa lëndime të shkaktuara në kokë dhe 

fytyrë janë pasojë e goditjeve me grushta të cilat klasifikohen si lëndime të lehta trupore dhe 

pastaj është larguar nga vendi i ngjarjes.  

 

Këso dore ka kryer veprën penale të lëndimit të rëndë trupor nga neni 154 paragrafi 1 

nënparagrafi 1 të KPK-ës.  

 

Të akuzuarit K.K, Gj.K dhe T.K. 

 

II.Me datë dhe vend të njëjtë si në dispozitivin nën I të kësaj aktakuze, marrin pjesë në 

rrahje e cila ka rezultuar me lëndime veçanërisht të rënda të një personi, në atë mënyrë që posa 

që kanë vërejtur të dëmtuarin A.K, i cili ka qenë me vëllaun e tij D., duke kaluar përreth lokalit 

“...”,me të cilin i pandehuri L. ka pasur mosmarrëveshje më herët dhe se marrëdhëniet e tyre 

kanë qenë të acaruara, iu janë afruar ashtu që të pandehurit kanë kapur për duar A., deri sa i 

pandehuri L. me thikë ka sulmuar të dëmtuarin me të cilin rast të njëjtit me disa goditje i ka 

shkaktuar lëndime të rënda trupore të rrezikshme për jetë. 

 

Këso dore si bashkëkryerës kanë kryer veprën penale pjesëmarrje në rrahje nga neni 155 

paragrafi 1 lidhur me nenin 23 të KPK-së.  

 

Andaj gjykata ne kuptim te nenit 7, 41,43 par.1 pika 1.2 dhe pika 1.3,46,73 dhe ,83 par.1 

të akuzuarve  ju shqipton dënimet  

 

 

Të akuzuarit L.P, 

 

DENIM ME BURGIM  

 

Për veprën penale nën I të dispozitivit në kohëzgjatje prej 2 ( dy viteve burg) 

në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar paraburgim nga data 14.08.2010 

gjerë me datë 13.09.2010, sipas aktvendimit të gjykatës së qarkut në Prizren Hep.nr.102/2010 të 

datës 16.08.2010, dhe koha e kaluar në arrest shtëpiak prej dt.13.09.2010 deri me datën 

14.11.2010, sipas aktvendimit të gjykatës së qarkut në Prizren, Kp.nr.206/2010 të datës 

13.09.2010, 

 

 

 

Të akuzuarit K. K 



 

    DËNIM ME GJOBË 

 

Për veprën penale nën II të dispozitivit. 

 

Në lartësi prej 300  (treqind) Euro të cilën shumë është i obliguar të paguaj në afat prej 15 

ditëve, pas plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, nëse dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet 

as me detyrim i njëjti do të zëvendësohet me dënim burgu duke llogaritur për çdo 20 Euro një 

ditë burg. 

 

Të akuzuarit Gj. K 

 

    DËNIM ME GJOBË 

 

Për veprën penale nën II të dispozitivit. 

 

Në lartësi prej 300  (treqind) Euro të cilën shumë është i obliguar të paguaj në afat prej 15 

ditëve, pas plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, nëse dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet 

as me detyrim i njëjti do të zëvendësohet me dënim burgu duke llogaritur për çdo 20 Euro një 

ditë burg. 

 

Të akuzuarit T.K 

 

    DËNIM ME GJOBË 

 

Për veprën penale nën II të dispozitivit. 

 

Në lartësi prej 300  (treqind) Euro të cilën shumë është i obliguar të paguaj në afat prej 15 

ditëve, pas plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, nëse dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet 

as me detyrim i njëjti do të zëvendësohet me dënim burgu duke llogaritur për çdo 20 Euro një 

ditë burg. 

 

I dëmtuari A.K, për realizimin e kërkesë pronësore juridike udhëzohet në kontest të 

rregullt juridiko civil. 

 

Të akuzuarit obligohen të paguajnë shpenzimet e procedurës gjyqësore dhe ate i akuzuari 

i pare L.P, në emër të ekspertizës mjekësore shumën prej 20,44 euro, si dhe në emër të paushallit 

gjyqësor shumën prej 20,00 euro, ndërsa i akuzuari i dytë K.K, i akuzuari i tretë Gj.K dhe i 

akuzuari i katërt Gj. K, obligohen secili veç e veç të paguajnë shpenzimet e paushallit gjyqësor 



në shumë prej 20,00 euro, në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

Obligohen të akuzuarit që për çdo ndryshim të adresës të vendbanimit të lajmërojnë këtë 

gjykatë. 

 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën 

PP.nr.2716/2010 të datës 19.10.2010, kundër të akuzuarve L.P, për shkak të veprës penale të 

lëndimit të rëndë trupor nga neni 154 par.1 nënpar.1 të KPK-së, dhe K.K, Gj.K dhe T.K, për 

shkak të veprës penale pjesëmarrje në rrahje në bash kryerje nga neni 155 par.1 lidhur me nenin 

23 të KPK-së, 

 

 Prokuroria Themelore – Prokurorja e shtetit Sahide Sefa, ne fjalën e saj përfundimtare 

deklaron: mbes në tersi pranë aktakuzës PP.nr.2716/2010 të datës 19.10.2010, të parashtruar 

kundër të akuzuarëve L.P, për shkak të veprës penale të lëndimit të rëndë trupor nga neni 154 

par.1 nënpar.1 të KPK-së, dhe K.K, Gj.Kdhe T.K, për shkak të veprës penale pjesëmarrje në 

rrahje në bash kryerje nga neni 155 par.1 lidhur me nenin 23 të KPK-së, e tërë kjo ngase në 

shqyrtimin e sotëm gjyqësor në tërësi u vërtetua gjendja faktike e përshkruar në dispozitiv të 

aktakuzës, e kjo nga vet pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarve, të cilët në mënyrë vullnetare e 

pranuan fajësinë për veprat penale që ju vihen në barrë, si dhe në bazë të provave tjera që 

gjenden në shkresat e lëndës. Andaj, propozoj gjykatës që të njëjtit të shpallen fajtor dhe të 

dënohen sipas ligjit, dhe atë i akuzuari i parë L.P, për shkak të veprës penale të lëndimit të rëndë 

trupor nga neni 154 par.1 nënpar.1 të KPK-së, dhe K.K, Gj.K dhe T.K, për shkak të veprës 

penale pjesëmarrje në rrahje në bash kryerje nga neni 155 par.1 lidhur me nenin 23 të KPK-së, 

paraprakisht duke i marrë për bazë rrethanat lehtësuese dhe rënduese.. 

 

Dëshmitarja B.G, në fjalën e saj përfundimtarë deklaron: që këtu i akuzuari i katërt T.K, 

ka qenë me të vërtet në vend të ngjarjes pasi që ka përfunduar e tëra, ngase i njëjti ka ardhur pasi 

që ka përfunduar konflikti, dhe e ka evituar kërkesën e vëllaut të A., D. K, për të shkuar për të 

sulmuar këtu të akuzuarin L.. Pas kësaj unë, pasi që isha në shoqëri me A. dhe D., me një 

automjet tjetër kemi shkuar në spital, ndërsa A., me automjet e ka dërguar A. në spital. 

 

Dëshmitari D.K, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: që në natën kritike kam qenë me 

vëllaun tim këtu të dëmtuarin Artan, dhe se pas rrahjes e cila ka ndodhur, i njëjti e ka dërguar 

vëllaun e tij në spital, pasi që i njëjti ka qenë i lënduar, nga ana e këtu të akuzuarit të parë L.P. 

Unë për veten time kam parë me sytë e mi që më kanë rrahur vëllaun dhe ma kanë therur. Në tërë 

këtë vetëm pasi ka përfunduar e tërë rrahja unë e kam dërguar vëllaun tim në spital. 

 

I dëmtuari A.K, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: unë si i dëmtuar në ditën kritike 

me datën 14.08.2010,kam qenë në shoqëri me vëllaun tim D. dhe shoqen time B.G, duke shëtitur 

në sheshin “...”,dhe me të arritur pranë lokalit “...”,pronë e këtu të akuzuarëve, më kanë dalë 

përpara këtu ui akuzuari i parë L.P, së bashku me K.K, Gj.K dhe T.K, dhe në një moment më 



kanë sulmuar ashtu që i akuzuari i parë L.P,më ka goditur me thikë dhe atë 9 herë, në pjesë të 

ndryshme të trupit, në barkë, në kraharorë në anën e djathtë, në kofshat e pasme të këmbës së 

majtë dhe të djathtë, pasojat e të të cilave lëndime i vuaj edhe sot. Unë kam qëndruar 10 ditë në 

repartin e intensives në spitalin regjional në Prizren. Pas 10 ditësh jam lëshuar në shërim në 

shtëpi. Po ashtu theksoj që edhe sot e kësaj dite kam dhembje të kohë pas kohësh me në pjesën e 

këmbës dhe në pjesën e lukthit. Theksoj edhe ate që dy herë kam qenë i operuar në spitalin e 

Prizrenit, dhe unë si i dëmtuar i bashkëngjitëm ndjekjes penale ndaj këtu të akuzuarëve, e po 

ashtu parashtroj kërkesë pronësore juridike, për të cilën shumë do të deklarohem në kontestin 

civil. 

 

I akuzuari i parë L.P, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: pendohem për veprën penale 

të shkaktuar këtu të dëmtuarit A.K, shkaku ka qenë një mosmarrëveshje e jonë paraprake në mes 

meje dhe këtu të dëmtuarit para diku rreth një muaji para se të ndodh rasti për të cilin akuzohem. 

Theksoj që me rastin e shkaktimit të veprës penale kam qenë vet, ndërsa këtu të akuzuarit Gj. 

dhe T.K si dhe K.K, kanë ardhur pasi që ka filluar konflikti fizik mes meje dhe këtu të dëmtuarit. 

 

I akuzuari i dytë K.K,: në fjalën e tij përfundimtare deklaron: unë kam qenë në lokal 

mbrenda dhe ate në diskotekën .... Në një moment gjatë shërbimit vërejtëm që kemi mbetur pa 

akull, dhe pasi që kishte mysafir të shumtë, atëherë L.i, i cili punon së bashku me mua në lokalin 

e cekur, u nis për në lokalin “...”,për tu furnizuar me akull. Unë punoj si menaxher në të njëjtin 

lokal. Pas disa çastesh kam vërejtur që para lokalit L.i, të cilin e kam edhe djalë të hallës kishte 

filluar të rrihej me një grup personash, dhe ate këtu të dëmtuarin i cili ishte me një shoqëri me 

disa persona, dhe unë pasi që isha para lokalit tek dera ,ku i pres mysafirët pasi që jam menaxher 

i lokalit, vrapova me të shpejtë për ta ndarë L. nga i dëmtuari dhe shoqëria e tij. Theksoj që unë e 

kam tërhequr këtu L., dhe pasi që jam kthyer në lokal kam vërejtur që kam qenë edhe unë i 

therur më thikë në pjesën e krahut të majtë dhe te në pjesën e sipërme të krahut. Unë e pranoj 

veprën penale pjesëmarrje në rrahje, por theksoj edhe njëherë që unë vetëm e kam tërhequr L.. 

 

I akuzuari i tretë Gj. K,: në fjalën e tij përfundimtare deklaron: e pranoj veprën penale e 

cila më vihet në barrë, dhe ate pjesëmarrje në rrahje, por theksoj që unë jam pronar i lokalit “...”, 

i cili gjendet në sheshin ..., dhe në momentin kritik e kam vërejtur që këtu djali i vëllaut tim K., 

që përndryshe punon menaxher i lokalit, ka dalur nga lokali me të shpejt. Unë për të shikuar ku 

shkoi K., kam  dalur pas tij, dhe atëherë kam vërejtur që këtu i akuzuari i parë L., të cilin e kam 

djalë të motrës, ishte duke u rrahur me një grup personash, dhe se K. tentonte që ti ndaj, dhe pas 

K. vrapova edhe unë që ti ndaj, pasi që e tëra ka ndodhur para lokalit tonë, e po ashtu theksoj 

edhe që ka qenë frekuencë e madhe e qytetarëve, pasi që lokali ynë ndodhet në sheshin .... 

 

I akuzuari i katërt T.K, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: unë si i akuzuar në këtë 

çështje penale e pranoj veprën penale e cila më vihet në barrë ,por theksoj që unë me asnjë 

veprim nuk kam marrë pjesë në rrahje, por vetëm kur ka ndodhur rrahja unë kam arritur në 

vendin e ngjarjes pasi që e tëra kishte përfunduar, dhe kam dashur që të pengoj ndonjë rrahje 

tjetër eventuale, në shenjë hakmarrjeje në mes të grupeve të këtu të dëmtuarit dhe këtu të 

akuzuarit të parë L. ,të cilin përndryshe edhe e kam djalë të motrës. Për këto të cekura mund të 

dëshmoj edhe dëshmitarja B.G, e cila më ka vërejtur që unë e kam penguar dhe e kam evituar 

vëllaun e të dëmtuarit A., këtu dëshmitarin D.K, që të shkoj dhe të sulmoj këtu të akuzuarin L.. 

 



Gjykata në shqyrtimin kryesor ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

I akuzuari L.P, 

  

Me dt.14.08.2010,rreth orës 23,00 në Prizren, në afërsi të lokalit “...”,i cili gjendet në 

sheshin “...”,ka shkaktuar lëndim të rëndë trupor personit tjetër i cili mund të rezulton deri në 

masën e tillë sa që mund të rezultojë me rrezikim të jetës së personit tjetër, në atë mënyrë që për 

shkak të raporteve të acaruara, lidhur me një mosmarrëveshje e cila ka ndodhur më herët në 

pishinën “I.P”, dhe në momentin kur i dëmtuari A.K, nga Prizreni, në shoqëri me vëllaun e tij D., 

ka qenë  duke kaluar përreth lokalit “...”,iu është afruar i pandehuri  L.P, në shoqëri me të 

pandehurit T.K, Gj.K dhe K.K, me të cilin rast i pandehuri L.K,e ka goditur të dëmtuarin disa 

herë me thikë duke shkaktuar lëndime të rënda trupore dhe ate: në kraharorë dhe bark, të cilat 

klasifikohen si plagë prerëse shpuese të shoqëruara me abdomen akut, ndërsa lëndime të 

shkaktuara në kokë dhe fytyrë janë pasojë e goditjeve me grushta të cilat klasifikohen si lëndime 

të lehta trupore dhe pastaj është larguar nga vendi i ngjarjes.  

 

Të akuzuarit K.K, Gj.K dhe T.K. 

 

Me datë dhe vend të njëjtë si në dispozitivin nën I të kësaj aktakuze, marrin pjesë në 

rrahje e cila ka rezultuar me lëndime veçanërisht të rënda të një personi, në atë mënyrë që posa 

që kanë vërejtur të dëmtuarin A.K, i cili ka qenë me vëllaun e tij D., duke kaluar përreth lokalit 

“...”,me të cilin i pandehuri L. ka pasur mosmarrëveshje më herët dhe se marrëdhëniet e tyre 

kanë qenë të acaruara, iu janë afruar ashtu që të pandehurit kanë kapur për duar A., deri sa i 

pandehuri L. me thikë ka sulmuar të dëmtuarin me të cilin rast të njëjtit me disa goditje i ka 

shkaktuar lëndime të rënda trupore të rrezikshme për jetë. 

 

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

akuzuarve dhe ate: 

 

 I akuzuari i parë L.P, i cili në shqyrtimin kryesor  vullnetarisht ka pranuar fajin, për 

shkak së cilës gjykata fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare gjykata nuk gjeti se 

ekziston ndonjë provë e pa pranueshme, gjithashtu gjykata në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari ka 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit për veprën penale e cilat i vihet në barrë dhe që 

pranimi i fajit është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzim dhe mbështetet  në fakte dhe 

prova materiale të cilat janë paraqitur në aktakuzë , për të cilat i akuzuari ka qenë i njoftuar me të 

gjitha provat materiale. Gjykata ka ardhur në përfundim, se pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit  është bërë në pajtim me neni 248 të KPPK-ës dhe faktet që përmban aktakuza  në 

veprimet e te akuzuarit  formohen të gjitha elementet e veprës penale të lëndimit të rëndë trupor 

nga neni 154 paragrafi 1 nen paragrafi 1 të KPK-ës. më afër të përshkruara në dispozitivin nën I, 

të aktgjykimit. Me rastin e marrjes së dënimit ndaj të akuzuarit të parë gjykata vlerësoj të gjitha 

rrethanat rënduese dhe lehtësuese në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP të cilët ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, si rrethana rënduese janë marrë për bazë shkalla e 

përgjegjësisë penale, faktin që të dëmtuarit ju është dëmtuar trupi dhe shëndeti, Ndërsa rrethanë 

lehtësuese janë marrë faktet se i akuzuari ka bashkëpunuar me organet gjyqësore që nga faza 

fillestare, i njëjti ka pranuar fajësinë për veprën penale, është i moshës së re, pendimi për veprën 

penale që ka kryer, andaj  gjykata të akuzuarin e shpalli fajtor dhe i shqiptoj dënimin me burg në 



kohëzgjatje prej 2 viteve në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga 

data 14.08.2010 gjerë me datë 13.09.2010, dhe koha e kaluar në arrest shtëpiak prej 

dt.13.09.2010 deri me datën 14.11.2010, paraprakisht duke vërtetuar përgjegjësin e tij penalo 

juridike, si dhe duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tij 

duke menduar se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen do të jetë më i 

kujdesshëm dhe do të përmbahet nga veprimet e tilla.    

 

I akuzuari i dytë K.K, në shqyrtimin kryesor  vullnetarisht ka pranuar fajin, për shkak së 

cilës gjykata fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare gjykata nuk gjeti se ekziston 

ndonjë provë e pa pranueshme, gjithashtu gjykata në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit për veprën penale e cila i vihen në barrë dhe që pranimi i 

fajit është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzim dhe mbështetet  në fakte dhe prova 

materiale të cilat janë paraqitur në aktakuzë , për të cilat i akuzuari ka qenë i njoftuar me të gjitha 

provat materiale. Gjykata ka ardhur në përfundim, se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit  

është bërë në pajtim me neni 248 të KPPK-ës dhe faktet që përmban aktakuza  në veprimet e te 

akuzuarit  formohen të gjitha elementet e veprës penale dhe ate të pjesëmarrjes në rrahje nga neni 

155 paragrafi 1 lidhur me nenin 23 të KPPK. Me rastin e marrjes së dënimit ndaj të akuzuarit të 

dytë gjykata vlerësoj të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese në kuptim të dispozitave të nenit 

73 të KPK të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, si rrethana rënduese 

janë marrë për bazë shkalla e përgjegjësisë penale, faktin që të dëmtuarit ju është dëmtuar trupi 

dhe shëndeti, Ndërsa rrethanë lehtësuese janë marrë faktet se i akuzuari ka bashkëpunuar me 

organet gjyqësore që nga faza fillestare, i njëjti ka pranuar fajësinë për veprën penale, është i 

moshës së re, pendimi për veprën penale që ka kryer, andaj  gjykata të akuzuarin e shpalli fajtor 

dhe i shqiptoj dënimin me gjobë në lartësi prej 300 euro , të cilën shumë është i obliguar të 

paguaj në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, nëse dënimi me gjobë nuk 

mund të ekzekutohet as me detyrim, i njëjti do të zëvendësohet me dënim burgu  duke llogaritur 

për çdo 20 euro një ditë burg, paraprakisht duke vërtetuar përgjegjësin e tij penalo juridike, si 

dhe duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tij duke menduar 

se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm dhe 

do të përmbahet nga veprimet e tilla.    

 

I akuzuari i tretë Gj.K, në shqyrtimin kryesor  vullnetarisht ka pranuar fajin, për shkak së 

cilës gjykata fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare gjykata nuk gjeti se ekziston 

ndonjë provë e pa pranueshme, gjithashtu gjykata në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit për veprën penale e cila i vihen në barrë dhe që pranimi i 

fajit është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzim dhe mbështetet  në fakte dhe prova 

materiale të cilat janë paraqitur në aktakuzë , për të cilat i akuzuari ka qenë i njoftuar me të gjitha 

provat materiale. Gjykata ka ardhur në përfundim, se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit  

është bërë në pajtim me neni 248 të KPPK-ës dhe faktet që përmban aktakuza  në veprimet e te 

akuzuarit  formohen të gjitha elementet e veprës penale dhe ate të pjesëmarrjes në rrahje nga neni 

155 paragrafi 1 lidhur me nenin 23 të KPPK. Me rastin e marrjes së dënimit ndaj të akuzuarit të 

tretë gjykata vlerësoj të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese në kuptim të dispozitave të nenit 

73 të KPK të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, si rrethana rënduese 

janë marrë për bazë shkalla e përgjegjësisë penale, faktin që të dëmtuarit ju është dëmtuar trupi 

dhe shëndeti, Ndërsa rrethanë lehtësuese janë marrë faktet se i akuzuari ka bashkëpunuar me 

organet gjyqësore që nga faza fillestare, i njëjti ka pranuar fajësinë për veprën penale, është njeri 



familjar, babai i tre fëmijëve, pendimi për veprën penale që ka kryer, andaj  gjykata të akuzuarin 

e shpalli fajtor dhe i shqiptoj dënimin me gjobë në lartësi prej 300 euro , të cilën shumë është i 

obliguar të paguaj në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, nëse dënimi 

me gjobë nuk mund të ekzekutohet as me detyrim, i njëjti do të zëvendësohet me dënim burgu  

duke llogaritur për çdo 20 euro një ditë burg, paraprakisht duke vërtetuar përgjegjësin e tij penalo 

juridike, si dhe duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tij 

duke menduar se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen do të jetë më i 

kujdesshëm dhe do të përmbahet nga veprimet e tilla.    

 

I akuzuari i katërt T.K, në shqyrtimin kryesor  vullnetarisht ka pranuar fajin, për shkak së 

cilës gjykata fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare gjykata nuk gjeti se ekziston 

ndonjë provë e pa pranueshme, gjithashtu gjykata në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit për veprën penale e cila i vihen në barrë dhe që pranimi i 

fajit është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzim dhe mbështetet  në fakte dhe prova 

materiale të cilat janë paraqitur në aktakuzë , për të cilat i akuzuari ka qenë i njoftuar me të gjitha 

provat materiale. Gjykata ka ardhur në përfundim, se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit  

është bërë në pajtim me neni 248 të KPPK-ës dhe faktet që përmban aktakuza  në veprimet e te 

akuzuarit  formohen të gjitha elementet e veprës penale dhe ate të pjesëmarrjes në rrahje nga neni 

155 paragrafi 1 lidhur me nenin 23 të KPPK. Me rastin e marrjes së dënimit ndaj të akuzuarit të 

katërt gjykata vlerësoj të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese në kuptim të dispozitave të 

nenit 73 të KPK të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, si rrethana 

rënduese janë marrë për bazë shkalla e përgjegjësisë penale, faktin që të dëmtuarit ju është 

dëmtuar trupi dhe shëndeti, Ndërsa rrethanë lehtësuese janë marrë faktet se i akuzuari ka 

bashkëpunuar me organet gjyqësore që nga faza fillestare, i njëjti ka pranuar fajësinë për veprën 

penale, është njeri familjar, babai i tre fëmijëve, pendimi për veprën penale që ka kryer, andaj  

gjykata të akuzuarin e shpalli fajtor dhe i shqiptoj dënimin me gjobë në lartësi prej 300 euro , të 

cilën shumë është i obliguar të paguaj në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë të këtij 

aktgjykimi, nëse dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet as me detyrim, i njëjti do të 

zëvendësohet me dënim burgu  duke llogaritur për çdo 20 euro një ditë burg, paraprakisht duke 

vërtetuar përgjegjësin e tij penalo juridike, si dhe duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet 

shkallës së përgjegjësisë së tij duke menduar se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që 

në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm dhe do të përmbahet nga veprimet e tilla.    

 

Vendimin mbi shpenzimet gjyqësore dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim 

te nenit 450 dhe 451 të KPP-ës.  

  

Vendimin mbi kërkesën pronësoro juridike gjykata e bazoi në kuptim të nenit 463 të 

KPP-ës. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.31/2011 të datës 25.09.2013 

 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari  



Naxhis Sharani                                                                                                      Luan Berisha  

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtës, Gjykatës së apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj 

gjykate. 


