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Numri i lëndës: 2021:291826 

Datë: 18.10.2022 

Numri i dokumentit:     03542837 

 

 P. nr.214/2022 

                                                                                   

                  NE EMËR TË POPULLIT 

 

 Gjykata Themelore-Departamenti Penal në Prizren, me gjyqtarin gjykues Fatmir 

Krasniqi, dhe sekretares juridike Fatime Bajraktari, në çeshtjen penale kundër të akuzuareve 

E.B., nga Prizreni, dhe B.B., e S.B., qe te dy nga fsh.P......, Komuna e Prizrenit, për shkak të 

veprës penale lendim i lehte trupor nga neni 185 par.1 nenpar.1.4 te KP-se, vepra penale lendim 

i lehte trupor nga neni 185 par.1 nenpar.1.4 të KP-së, vepra penale lendim i lehte trupor nga neni 

185 par.2 lidhur me par.1 nenpar.1.4 te KP-se, vepra penale lendim i lehte trupor nga neni 185 

par.2 lidhur me par.1 nenpar.1.4 te KP-se,  sipas aktakuzës të PP/II nr.2573-7/2021 të 

dt.25.02.2022, pas mbajtjes së seancës të shqyrtimit fillestar gjyqesor, në prezencën e Prokurorit 

Themelor te shtetit ne Prizren, Ramadan Koro, të akuzuareve, me datë 08.09.2022  morri dhe 

publikisht shpalli këtë: 

 

     A K T G J Y K I M 

 

1.I akuzuari E.B.,, nga i ati ........, e ëma ........, e vajzërisë ........, i lindur me ........në 

Prizren, ku edhe tani jeton ne rr. ........nr...., i martuar baba i 1 femiu, ka të kryer shkollën e 

mesme, tregtar, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me 

nr.pers. ......... 

 

2.I akuzuari B.B.,, nga i ati ........, e ëma ........, e vajzërisë ........, i lindur me ........në 

Prizren, tani jeton ne fsh.P......, Komuna e Prizrenit, i pamartuar, ka të kryer shkollën e mesme, 

student, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me nr.pers. 

......... 

 

3.I akuzuari S.B.,, nga i ati ........e ëma ........, e vajzërisë ........, i lindur me ........në Prizren, 

tani jeton ne fsh.P......, Komuna e Prizrenit, i martuar baba i 5 femijeve, ka të kryer shkollën e 

mesme, tregtar, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me 

nr.pers. ........,.. 

 

JANË  FAJTOR  
 
     

Gjykata në bazë të nenit 4, 7, 17, 21, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 69, 70, 71, 72,  dhe nenit 185 

parag.1 nenpar.1 dhe nenit 248 par.1 të KP-së, si dhe nenit 365 të KPPK-ës, te akuzuarit i :   

  

GJYKON 
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I  akuzuari E.B.,, 

 

1.Me datë 23.12.2021, rreth orës 15:00, në Prizren, respektivisht tek “........”, i pandehuri 

E.B.,, i shkakton lëndime trupore - të dëmtuarit të miturit F.B, në atë mënyrë që për shkak të 

mosmarrëveshje të vazhdueshme në mes tyre dhe familjeve të tyre lidhur me konkurrencën në 

treg, ditën kritike pasi fillimisht fjalosen në mes veti lidhur me kopjimin e mallit nga njëri-tjetri, 

aty i pandehuri revoltohet dhe fillon që ta godet me grushte të dëmtuarin në pjesë të ndryshme 

të trupit, duke i shkaktuar lëndime trupore që paraqesin ndrydhje në kokë dhe në hundë që si të 

tilla bëjnë pjesë në lëndime të lehta trupore që rezultuan me dëmtimin e përkohshëm të shëndetit, 

lëndime të konstatuara si në akt ekspertimin mjeko ligjor të Dr.M.G., të datës 05.02.2022. 

 

-me këtë ka kryer veprën penale, lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nënpar. 1.4. 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

2.Me datë, kohë dhe vend të njëjtë si në pikën 1 të dispozitiviit të aktakuzës, i pandehuri 

E.B.,, i shkakton lëndime trupore të dëmtuarit S.B.,, në atë mënyrë që pasi ata fillimisht fjalosen 

lidhur me mosmarrëveshjen që kishin në mes veti për kopjimin e mallrave nga njëri-tjetri, e pasi 

i pandehuri fillimisht e sulmon të dëmtuarin F., aty ndërhynë edhe i dëmtuari S., të cilin i 

pandehuri po ashtu e godet me grusht në pjesë të ballit, me çka i ka shkaktuar lëndime trupore 

që paraqesin ndrydhje në kokë dhe plagë shqyeje në anën e djathtë ballore të kokës që si të tilla 

bëjnë pjesë në lëndime të lehta trupore që rezultuan më dëmtimin e përkohshëm të shëndetit, 

lëndime të konstatuara si në akt ekspertimin mjeko ligjor të Dr.M.G:, të datës 05.02.2022. 

 

-me këtë ka kryer veprën penale, lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nënpar. 1.4 

të KPRK. 

 

I pandehuri S.B.,, 

 

3.Me datë, kohë dhe vend të njëjtë si në pikën 1 dhe 2 të dispozitivit të aktakuzës, i pandehuri 

S.B., i shkakton lëndime trupore të dëmtuarit E.B.,, në atë mënyrë që pasi i dëmtuari E., fillimisht 

e sulmon djalin e të pandehurit, e pastaj edhe vetë të pandehurin S., në ato momente i pandehuri 

S. merr një shufër të metalit - mjet i rrezikshëm që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor dhe 

me të njëjtën e godet në shuplakën e dorës së majtë të dëmtuarin E., derisa aty kanë ndërhyjë 

persona të tjerë dhe i largojnë nga njëri-tjetri, si pasojë e kësaj, të dëmtuarit i ka shkaktuar 

lëndime trupore që paraqesin ndrydhje dhe dërrmishje në shuplakën e dorës së majtë që si të tilla 

bëjnë pjesë në lëndime të lehta trupore që rezultuan me dëmtimin e përkohshëm të shëndetit, 

lëndime të konstatuara si në akt ekspertimin mjeko ligjor të Dr.M.G., të datës 05.02.2022. 

 

-me këtë ka kryer veprën penale, lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.2 lidhur me par.1, 

nënpar. 1.4 të KPRK. 

 

I pandehuri B.B.,, 

 

4.Me datë, kohë dhe vend të njëjtë si në pikën 1 të dispozitivit të aktakuzës, i pandehuri B.B.,, 

i shkakton lëndime trupore të dëmtuarit A.B:, në atë mënyrë qëpasi të pandehurit e sulmojnë 

njëri tjetrin në mënyrat e përshkruara si më lartë, i pandehuri S. i lajmëron djemtë e tij që të vijnë 

në vendngjarje, me ç ‘rast i pandehuri B. me të arritur në vendin ku ka ndodhur incidenti dhe me 

të parë të dëmtuarin A., e merr një filxhan kafes - send që mund të shkaktojë lëndim të rëndë 

trupor dhe me të njëjtën e godet të dëmtuarin A. në kokë, duke i shkaktuar lëndime trupore që 

paraqesin ndrydhje në kokë dhe plage shqyese në anën e djathtë ballore-murore të kokës si të 
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tilla bëjnë pjesë në lëndime të lehta trupore që rezultuan me dëmtimin e përkohshëm të shëndetit, 

lëndime të konstatuara si në akt ekspertimin mjeko ligjor të Dr.M.G., të datës 05.02.2022. 

 

-me këtë ka kryer veprën penale, lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.2 në lidhje 

me par.1 nënpar. 1.4 të KPRK. 

 

I akuzuari E.B., 

 

Per vepren penale si ne 1 te dispozitivit te kesaj aktakuze i shqipton DËNIM ME 

GJOBE në shumen prej  150,00 /njeqindeepsedhjete/ eurove,  te cilin denim me gjobe do ta 

paguaje ne afat prej 15 diteve pas plotefuqishmerise se ketije aktgjykimi. 

 

Per vepren penale si ne 2 te dispozitivit te kesaj aktakuze i shqipton DËNIM ME 

GJOBE në shumen prej  150,00 /njeqindeepsedhjete/ eurove,  te cilin denim me gjobe do ta 

paguaje ne afat prej 15 diteve pas plotefuqishmerise se ketije aktgjykimi. 

 

Gjykata ne kuptim te nenit 76 par.1 e 2 nenpar.2.4 te akuzuarit E.B., i shqipton denimn 

unik me gjobe ne shumen prej 300,00/treqind/ eurove, te cilen shume te denimit eshte i obliguar 

ta paguaje ne afat prej 15 diteve pas plotefuqishmerise se ketije aktgjykim.Ne rsat te mospageses 

se denimit me gjobe as pas ekzekutimit te dhunshem i njejti denim me gjobe do te zevendsohet 

ne denim me burgim, duke llogaritur per qdo 20 euro 1 dite burgim, respektivisht 15 dite burgim  

 

I akuzuari B.B., 

 

Per vepren penale si nen 3 te dispozitivit te kesaj aktakuze i shqipton DËNIM ME 

BURGIM në kohezgjatje prej 4 /kater/ muajve, 

  

Duke aplikuar nenin 3 par.2 te KP-se, dhe nenin 44 te KP-se, me propozimin dhe 

pelqimin e te akuzuarit B.B.,, i cili kerkon qe denimi i shqiptuar me burgim ne kohezgjatje prej 

4 /kater/ muajve, ti zevendsohet me denim me gjobe. Gjykata të akuzuarit B.B.,t, denimin me 

burgim ne kohezgjatje prej 4 /kater/ muajve, i zevendeson ne denim ne me gjobë në shumën prej 

400,00 € /katerqinde/ Euro,  e te cilen shume te denimit me gjobe do ta  paguaje në afat prej 15 

dite pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse dënimi me gjobë nuk ekzekutohet as me 

detyrim, i njëjti do ti zëvendësohet me dënim burgimi duke llogaritur që çdo 20 euro një ditë 

burgim, respektivisht 20 dite burgim  

 

I akuzuari S.B., 

 

Per vepren penale si nen 4 te dispozitivit te kesaj aktakuze i shqipton DËNIM ME 

BURGIM në kohezgjatje prej 4 /kater/ muajve, ne te cilin denim do te llogaritete e dhe koha 

e kaluar ne masen e lajmerimit ne stacion policor nga dt.23.12.2021 e deri me dt.24.12.2021 

  

Duke aplikuar nenin 3 par.2 te KP-se, dhe nenin 44 te KP-se, me propozimin dhe 

pelqimin e te akuzuarit S.B.,, i cili kerkon qe denimi i shqiptuar me burgim ne kohezgjatje prej 

4 /kater/ muajve, ti zevendsohet me denim me gjobe. Gjykata të akuzuarit S.B.,t, denimin me 

burgim ne kohezgjatje prej 4 /kater/ muajve, i zevendeson ne denim ne me gjobë në shumën prej 

400,00 € /katerqinde/ Euro,  e te cilen shume te denimit me gjobe do ta  paguaje në afat prej 15 

dite pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse dënimi me gjobë nuk ekzekutohet as me 

detyrim, i njëjti do ti zëvendësohet me dënim burgimi duke llogaritur që çdo 20 euro një ditë 

burgim, respektivisht 20 dite burgim  
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Obligohen te akuzuarit që ti paguaj shpenzimet gjyqësore të procedurës penale dhe atë 

në emër të paushallit gjyqsor secili veq e veq shumën me nga 30 euro, ne emer te ekspertizes 

mjeko-ligjore ne menyre solidare shumen prej 50,00 euro, dhe në emër të kompensimit të 

viktimave të krimit secili veq e veq shumen me nga 30 euro, në afat prej 15 ditëve, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcenim të ekzekutimit me dhunë. 

   

Te demtuarit H.B., nga Prizreni rr. ........nr...., dhe F. S.B., nga fsh.P......-Prizren, per 

realizimin e kerkeses pasurore juridike udhezohen ne kontest te rregullt civilo-juridik 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritë aktakuzë PP/II 

nr.2573-7/21 të dt.25.02.2022, kundër të akuzuareve E.B., nga Prizreni, B.B., e S.B., qe te dy 

nga fsh.P......-Prizren, për shkak të veprës penale lendim i lehte trupor nga neni 185 par.1 

nenpar.1.4 te KP-se, vepra penale lendim i lehte trupor nga neni 185 par.1 nenpar.1.4 të KP-së, 

vepra penale lendim i lehte trupor nga neni 185 par.2 lidhur me par.1 nenpar.1.4 te KP-se, vepra 

penale lendim i lehte trupor nga neni 185 par.2 lidhur me par.1 nenpar.1.4 te KP-se, 

 

Gjykata ne shqyrtim fillestar ka vertetuar  gjendjen e ketille faktike nga pranimi i fajesise 

nga ana e te akuzuareve te cilet vullnetarisht e kan pranuar fajesin, per shkak te se ciles gjykata 

fare nuk ka administruar provat. Sipas detyres zyrtare gjykata nuk gjeti se ekziston ndonje prove 

e pa pranueshme, gjithashtu gjykata ne teresi ka vertetuar se te akuzuarit e kan kuptuar natyren 

dhe pasojat e pranimit te fajesis per veprat penale te cilat iu vihen ne bare, e qe pranimi i fajesis 

eshte bere ne menyre vullnetare dhe pa kushtezime, duke u mbeshtetur ne fakte dhe prova 

materiale te cilat jane paraqitur ne aktakuze, per te cilat te akuzuarit kan qene te njoftuar me te 

gjitha provat materiale. Gjykata ka ardhe ne perfundim, se pranimi i fajesise nga ana e te 

akuzuareve eshte bere ne pajtim me nenin 248 par.1 e 2 nenpar.1.1, 1.2, e 1.3 te KPPK-se, dhe 

faktet qe permban aktakuzen, ne veprimin e te akuzuareve formohen te gjitha tiparet dhe 

elementet e vepres penale lendim i lehte trupor nga neni 185 par.1 nenpar.1.4 te KP-se, vepra 

penale lendim i lehte trupor nga neni 185 par.1 nenpar.1.4 të KP-së, vepra penale lendim i lehte 

trupor nga neni 185 par.2 lidhur me par.1 nenpar.1.4 te KP-se, vepra penale lendim i lehte trupor 

nga neni 185 par.2 lidhur me par.1 nenpar.1.4 te KP-se, dhe per kete gjykata te akuzuarit i shpalli 

fajtor dhe i shqiptoi denimin me gjobe, paraprakisht duke iu vertetuar pergjegjesine e tyre penalo-

juridike.  

 

Me rastin e caktimit te denimit ndaj te akuzuareve gjykata vleresoi te gjitha rrethanat ne 

kuptim te nenit 69 te KPK-se te cilat ndikojne ne llojin  dhe lartesine e denimit, duke mos e gjetur  

rrethanat  posaqerisht renduese, e si rrethane lehtesuese eshte marre pranimi i fajesise nga ana e 

te akuzuareve, sjellja korrekte pas kryerjes se vepres penale, pendimi i thelle i tyre, ne kuptim te 

nenit 70, 71 e 72 te KP-es, gjykata morri per baze edhe faktin se te akuzuarit kan bashkepunuar 

me gjykaten, bashkepunimi i tyre ka qene vullnetar ne hetimin dhe ndjekjen penale, kan pranuar 

fajesin dhe kan shprehur keqardhje per kete veper penale, publikisht i kerkojn falje te demtuarve, 

dhe me te njejtit e kane gjetur gjyhen e pajtimit e te mirekuptimit, njeherit edhe duke premtuar 

se eshte hera e pare qe ka ra ndesh me ligjin dhe nuk do te perserisin asnjehere me veper penale 

te ketille,  si rrethane posaqerishte lehtesuese eshte marre pranimi vullnetar i fajesise, pranimi 

eshte bere pa presion e pa ndikim nga jashte, andaj gjykata me aplikimin e nenit 44 te KP-se , 

me pelqimin vullnetar te te akuzuareve,  denimin me burgim i ka zevendsuar ne denim me gjobe, 

sepse konsideron se me shqiptimin edhe te ketije lloj  denimit me gjobe,  do te arrihet qellimi i 

denimit,  duke menduar se denimi i shqiptuar i pergjigjet shkalles se pergjegjesise se tyre, dhe 
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me kete do te ndikoje te te akuzuarit qe  ne te ardhmen te jene te kujdesshem dhe te permbahen 

nga veprimet e tilla te karakterit juridiko-penal.  

Vendimi mbi për realizimin e kërkesës pasurore juridike, është marrë konform nenit 463 

par.1 e 2 të KPP-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, është marrë konform nenit 453 paragrafi 

1 të KPP-së. 

Vendimi mbi taksën gjyqësore në emër të kompensimit të viktimave të krimit është marrë 

në pajtim me nenin 39 par.3 nën par. 3.1të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit 

Nr.05/L-036. 

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

 

      GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i pergjithshen penal 

P.nr.214/2022 të dt. 08.09.2022 

 

 

 

Sekretare juridike                                                        Gjyqtari    

  Fatime Bajraktari                      Fatmir Krasniqi 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij Aktgjykimi palët e pakënaqura kane te drejtë 

ankese në afat prej 15 ditëve nga dita e marrjes se te njëjtës, Gjykatës se Apelit ne Prishtine, e 

nëpërmjet te kësaj gjykate. 


