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Numri i lëndës: 2019:075526 

Datë: 20.09.2019 

Numri i dokumentit:     00523879 

P.nr.184/19 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm,  gjyqtarja  Shpresa 

Emra me sekretaren juridike Birsen Shoshani, në çështjen penale kundër të akuzuarve  Q.B, 
nga ..., të cilin e mbron av. E. G,  A.A, nga ..., të cilin e mbron av. A. H  dhe  O.T, nga .... të cilin 
e mbron av. A. Th  të gjithë  nga ..., i, për shkak se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale 
lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 1 nënpar. 1.4 lidhur me nenin 31 të KP, sipas 
Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren –Departamenti i përgjithshëm, PP/II.nr.3366-
7/18 e dt. 05.02.2019 dhe Marveshjes për pranim të fajësisë me dt. 30.01.2018, në prezencën 
e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, Fatos Ajvazi, 
të akuzuarve  dhe mbrojtësve: av.E.G, A.H dhe A.Th, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me 
datën 11.09.2019 publikisht mori dhe shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 
 
Të akuzuarit:  

1.Q.B nga i ati S. dhe e ëma A., e lindur V., i lindur me datë ... në ..., me banim në rr. ... 
nr. ... ka të kryer shkollën fillore, punëtor, i gjendjes së mesme ekonomike, i pamartuar 
me nr.pers. ..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  
 
2.A.A, nga i ati H. dhe e ëma F. e lindur M., i lindur me datë ... në ..., me banim në rr.... 
pa nr. , ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme pronësore, i pamartuar , me 
nr. pers. ...., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 
 
3.O. T, me nofkën M., nga i ati M., dhe e ëma Z. e lindur Sh. i lindur me dt. ..., në ..., 
me banim në rr.... nr. ..., ka të kryer shkollën e mesme, me profesion furrtar, i gjendjes 
së mesme pronësore, i pa martuar me nr.personal ..., shqiptar, shtetas i Republikës së 
Kosovës. 

 

JANË  FAJTOR 
 
 Se me datë 20.12.2018 rreth orës 17,30 minuta në ..., në rr. ..., i shaktojnë lëndim të 
lehta trupore të dëmtuarit –S. H, në atë mënyrë që pas disa mosmarrëveshjeve të ditës 
kritike, deri sa vajza e të dëmtuarit ishte duke udhëtuar me autobus,  të cilën e ngacmojnë ( 
me fjalë) të pandehurit, në  këtë situatë, e njëjta  ndihet e frikësuar dhe përmes telefonit  
informon prindin babain e saj tani të dëmtuarin Selman, dhe në omentin kur i dëmtuari hynë 
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në autobus dhe u drejtohet të pandehurve me fjalët se; “ A keni motra ju, a ju  kanë thënë ato 
se në autobus na ngacmojnë”,  në atë moment i pandehuri O.T, i drejtohet me fjalët se “ 
kush.... jeni ju që po më pyesni”, dhe në momentin kur i dëmtuari i kërkon që të dalin jashtë 
me qëllilm që t’ a  njoftojnë policinë, i pandehuri e godet me grushta në pjesë të fytyrës dhe 
largohet nga autobusi, gjithashtu edhe të pandehurit A.A dhe Q. B, në momentin kur kanë 
dashtë të largohen nga autobusi, i dëmtuari provon t’ i ndalë, ata e shtyjnë, me  ç’ rast i 
dëmtuari lëndohet, si pasojë të dëmtuarit i shkaktojnë lëndime të lehta trupore. 
 

Me  këtë në bashkëkryerje  kanë  kryer  veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 
188 par. 1 nënpar. 1.4 lidhur me nenin 31 të KP. 

 
Pranohet marrëveshja për pranimin e fajësisë   PP/II.nr.3366-7/18 të dt. 30.01.2019 e 

lidhur në mes të Prokurorit të shtetit pranë Prokurorisë Themelore në Prizren-Departamenti i 
përgjithshëm dhe të akuzuarve Q. B, A.A dhe O. T  me mbrojtësit e tyre av. E.G, A.H dhe A.Th. 
  

Dhe gjykata në kuptim të dispozitave të neneve: 7, 8, 9, 10, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 73 
dhe të nenit   188 par. 1 nënpar. 1.4 lidhur me nenin 31  të KP-së, të akuzuarit i gjykon dhe u 
shqipton:           

 

DËNIMIN ME BURGIM ME KUSHT 
 
Të akuzuarit Q.B ia vërteton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) 

muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afatin kohor prej 1 (një) viti nga dita e 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale. 
 

Të akuzuarit A.A ia vërteton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) 
muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afatin kohor prej 1 (një) viti nga dita e 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale 

 
Të akuzuarit O. T ia vërtetonr dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) 

muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afatin kohor prej 1 (një) viti nga dita e 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale 
 
 I dëmtuari S. H për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të 
rregullt civil. 
 
 Obligohen të akuzuarit  që të paguajnë shpenzimet e kësaj procedure penale dhe atë 
për ekspertizën mjeko - ligjore shumën prej 20.88 Euro, ndërsa për paushallin gjyqësor 
shumën prej 20 Euro, si dhe në emër të Fondit  për kompensim të viktimave shumën prej 30€ 
, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 
kërcënim e përmbarimit të dhunshëm.    

 
                                                         A r s y e t i m 
 

Prokuroria e Shtetit–Prokuroria Themelore në Prizren, ka parashtruar aktakuze 
PP/II.nr.3366-7/18 e dt. 05.02.2019 , kundër të akuzuarve  Q. B, A.A dhe O. T, që të gjithë nga 
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Prizreni,  për shkak se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga 
neni 188 par. 1 nënpar. 1.4 lidhur me nenin 31 të KP. 

 
Në lidhje me këtë aktakuzë Prokurori  e Shtetit , Departamenti i përgjithshëm në 

Prizren për veprën penale  lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 1 nënpar. 1.4 lidhur me 
nenin 31 të KP, me të akuzuarit Q. B, A.A dhe O.T i dhe mbrojtësit  tyre A. R, A.H dhe A.Th nga 
... kanë hyre në marrëveshje për pranimin e fajësisë e cila është aritur me dt. 30.01.2019. 

 
     Në shqyrtimin e dt.11.09.2019 i mbajtur në këtë çështje penale përkitazi për 
marrëveshjen e cekur më lart gjykata bazuar në nenin 233 të KPP-ës, ka vlerësuar 
marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë i ka dëgjuar të akuzuarit në prezencën e mbrojtësve të 
tyre, dhe ka konstatuar se pranimi është bërë vullnetarisht nga ana e të akuzuarve pas 
konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësit e tyre. 
 

Gjyqtari gjykues konstaton se janë përmbushur të gjitha kushtet e parapara ligjore  
konform nenit 233 par. 18 i KPP-ës, andaj ka pranuar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë 
dhe pas përfundimit të dëgjimit në seancë ka shqiptuar edhe dënimin në suazat e 
marrëveshjes në mes të palëve. 

 
 Vendimin mbi  udhëzimin e të dëmtuarit në kontest të rregullt civil është marrë në 
kuptim të nenit 463 të KP. 
 

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. 
                  

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  
 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

P.nr.184/19 e dt. 11.09.2019 

2019:075526, 20.09.2019 

  

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. 


