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Numri i lëndës: 2020:056077 

Datë: 04.06.2020 

Numri i dokumentit:     00943276 

 
         P.nr.309/20 

 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm,  gjyqtarja Shpresa 

Emra me sekretaren juridike Birsen Shoshani, në lëndën penale kundër të akuzuarave F.Bnga 
Prizreni, për shkak të veprës penale sulm nga neni 184 par.1 të  KP dhe  të akuzuarës I.B nga 
Prizreni, për shkak të veprës penale  lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 1 nënpa. 1.4 të 
KP-së, duke vendosur sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren, PP/II.nr.222-5/20 
e dt. 18.05.2020, jashtë shqyrtimit gjyqësor me datë 03.06.3020, mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 
 

PRANOHET Propozimi Akuzues së Prokurorisë Themelore në Prizren, PP/II.nr.222-5/20 
e dt. 18.05.2020, dhe kjo gjykatë në kuptim të dispozitave të nenit 495 të KPP-së jep:   
 

URDHËR NDËSHKIMOR 
 
 1.E pandehura F.B nga i ati M. dhe e ëma F. , e gjinisë K. , e lindur më ...., në Prizren, 
me banim në rr. .... ... pa nr. në Prizren, me profesion cicerone, ka të kryer Fakultetin, e 
gjendjes së mesme ekonomike, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës, e identifikuar me 
letër njoftimin nr. Pers. ..... 
 
  2.E pandehura I.B, nga i ati S. dhe e ëma A., e gjinisë I., e lindur më .... në ....,  tani me 
banim në Prizren në rr. .... pa nr. në Prizren, amvise, ka të kryer shkollën e mesme, e gjendjes 
së mesme ekonomike, shqiptare, shtetase e R së Kosovës, e identifikuar me letër njoftim nr. 
personal .... 

 
 

JANË FAJTOR 
 

 E pandehura F.B 
 
 I.Me datë  24.01.2020 rreth orës 17,30 minuta, në Prizren, saktësisht në rr. ...., për 
shkak të problemeve fqinjësore rreth fëmijëve të tyre, e pandehura ditën kritike me dashje 
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përdor forcën, duke e sulmuar të dëmtuarën I.B, duke e goditur me grushte në dorën e 
djathtë. 
 

Me këtë ka kryer veprën penale sulmi nga neni 184 par. 1 të KP. 
 
E pandehura ; I.B 
 

 II. Me datë  dhe kohë të njëjtë si në dispozitivin nën një të kësaj aktakuze, duke e 
goditur me grushte kokës dhe fytyrës dhe nëpër pjesë të ndryshme të trupit, të dëmtuarën 
F.B i shkakton, lëndime të lehta trupore të përshkruara më përafërsisht si në akt ekspertizën 
mjeko ligjore të dt. N.H të dt. 05.03.2020. 
 

 Me këtë ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nënpar.1.4 
të KP. 

Gjykata në kuptim të nenit 7, 8, 9, 10, 41, 42, 43, 46, 74 dhe nenit 184 par.1 i KP dhe 
nenit 185 par.1 nënpar 1.4 të KP-ës, të akuzuarave ia shqipton: 
 

DËNIMIN ME GJOBË 
 

 Të pandehurës F.B, i shqiptohet dënimi me gjobë në lartësinë prej 200 (dyqind) Euro, 
të cilin dënim e pandehura duhet ta paguaj në afat prej 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi.  
 
 Në rast se dënimi me gjobë nuk realizohet as detyrimisht, gjykata këtë dënim do t’ia 
zëvendësoj të pandehurit me dënim me burgim, duke llogaritur 20 Euro për një ditë burgimi, 
respektivisht me 10 (dhjetë) ditë burgim.   
 
 Të pandehurës I.B, i shqiptohet dënimi me gjobë në lartësinë prej 200 (dyqind) Euro, 
të cilin dënim e pandehura duhet ta paguaj në afat prej 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi.  
 
 Në rast se dënimi me gjobë nuk realizohet as detyrimisht, gjykata këtë dënim do t’ia 
zëvendësoj të pandehurit me dënim me burgim, duke llogaritur 20 Euro për një ditë burgimi, 
respektivisht me 10 (dhjetë) ditë burgim.   
 Obligohet e pandehura I.B që të paguajë shpenzimet procedurale sipas llogarisë së 
kësaj gjykate, respektivisht në emër të ekspertizës mjeko – ligjore shumën prej 20€ Euro dhe 
paushallin gjyqësor në shumë me nga  20 €, kurse e akuzuara F.B të paguaj shumën prej 20 € 
në emër të paushallit gjyqësor, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga dita e 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm.  

A r s y e t i m  
 

Prokuroria Themelore në Prizren, ka parashtruar aktakuzë PP/II.nr.222-5/20 e dt. 
18.05.2020, ndaj të pandehurave F.B nga Prizreni, për shkak të veprës penale sulm nga neni 
184 par.1 të  KP dhe  të akuzuarës I.B nga Prizreni, për shkak të veprës penale  lëndim i lehtë 
trupor nga neni 185 par. 1 nënpa. 1.4 të KP-së dhe gjithashtu ka kërkuar që gjykata pa e 
mbajtur shqyrtimin gjyqësor të jep URDHËR NDËSHKIMOR me të cilin të akuzuarave do t’u 
shqiptohet dënimi me gjobë.  
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Pas shikimit të shkresave të lëndës dhe provave që gjinden në shkresat e lëndës, 

gjyqtari individual në harmoni me dispozitat e nenit 495 të KPP-së, gjeti se janë plotësuar 
kushtet nga neni 493 të KPP-së  dhe në  harmoni me nenin 495 paragrafi 1 të KPP-së, vendosi 
që ta pranoj kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimor. 

 
  Gjykata konsideron se provat e bashkëngjitura në shkresat e lëndës si:  raporti  

fillestar i incidentit me nr. të rastit .... e dt. 24.01.2020, raporti i oficerit me nr. .... të dt. 
24.01.2020, procesverbali i të pandehurës F.B, me nr. .... të dt. 24.01.2020, procesverbali  i të 
pandehurës I.B me nr. të rastit .... të dt. 24.01.2020, procesverbali i dëshmitarit S.B me nr.të 
rastit .... të dt. 24.01.2020,Raporti nga Spitali Rajonal .... në Prizren me nr. të protokollit .... të 
dt. 24.01.2020 për të dëmtuarën F.B, akt ekspertiza mjeko –ligjore e dr. N.H e dt. 05.03.2020, 
si dhe në shkresat të tjera të bashkangjitura në lëndë  të cilat janë prova të besueshme mbi 
bazën e të cilave vërtetohet se të akuzuarat janë kryese e veprës penale për të cilën akuzohet.    

        
Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë në kuptim të dispozitave të nenit 

450, 451 dhe 453 të KPP-së.  
 
Me sa u tha më lartë, në kuptim të dispozitave të nenit 495 të KPP-së, u vendos në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.         
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  
 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

P.nr.309/20 të dt. 03.06.2020 

2020:056077, 04.06.2020 

  

Procesmbajtësja                              Gjyqtarja  

Birsen Shoshani         Shpresa Emra 
 
 
 
 
UDHËZIM JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi është i lejuar kundërshtimi në afat prej 8 (tetë) 
ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit.    
 
 

 

 

 


