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Numri i lëndës: 2018:010483 

Datë: 28.02.2019 

Numri i dokumentit:     00235654 

 

 

P.nr.765/2017 

 

      NË EMËR TË POPULLIT 

  

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Nacis Sarani, 

procesmbajtëse,  në lenden penale kundër të akuzuarit F.B, nga Prizreni, për shkak të veprës 

penale të lëndimit të rëndë trupor nga neni 189 par.1 nën par.1.1 të KP-ës sipas aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore në Prizren PP.nr.2428/2016 të datës 05.04.2017, pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesor publik në pranin e Prokurorit të shtetit në Prizren Mehreme Hoxha, të 

akuzuarit, dhe të dëmtuarit B.K, me date 04.01.2019 morri dhe publikisht shpalli  këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari: 

 

F.B,  nga i ati R. dhe nëna S. e lindur Sh., i lindur me datë ... në fshatin ..., Komuna e 

Prizrenit, tani jeton në Prizren, Lagja ..., rruga “...”, pa numër, ka të kryer shkollën fillore, i pa 

punë, i martuar, baba i ... fëmijëve, i gjendjes se dobët ekonomike, shqiptar, Shtetas i 

Republikës Kosovës.  

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Me datën 10.09.2016 rreth orës 18,00 në Prizren, para lokalit – bastores “...”, i shkakton 

lëndim të rëndë trupor të dëmtuarit B.K, në atë mënyrë që i dëmtuari shkon në lokalin e lartë 

cekur për të pirë kafe, i pandehuri drejtohet me fjalët “ske nevojë me hy në këtë lokal”, me ç’ 

rast fillojnë të fjalosen, ku i pandehuri me grushte e godet në fytyrë të dëmtuarin, duke i 

shkaktuar lëndime të rënda trupore dhe ate: konfuzion në hundë, plagë mbretëse në hundë dhe 

thyerje e eshtrave të hundës, e përcjellur edhe me ç’ vendosje të eshtrave të thyer,  

 

Këso dore ka kryer veprën penale të lëndimit të rënda trupor nga neni 189 par.1 nën 

par.1.1  të KP-ës. 
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Andaj gjykata ne kuptim te nenit 7, 41, 42  par.1 pika 1.1, 43 par.1 pika 1.2, 45, 73, 74, 

75, 76 dhe 189 par.1 nën par.1.1  të KP-ës.te akuzuarit ia shqipton:  

 

    DËNIM   ME  BURG 

 

Në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj. 

 

 I dëmtuari, B.(T.) K, nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, për realizimin e kërkesës 

pronësore juridike udhëzohen në kontest të rregullt civil. 

 

Obligohet i akuzuari të paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe ate në emër të 

ekspertizës mjeko ligjore 20,00 Euro, dhe në emër të paushallit gjyqësor në shumen prej 50,00 

Euro, si dhe në emër të mbrojtjes të viktimave shumën prej 30, 00 Euro, të gjitha në afat prej 

15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi nën kërcënim të ekzekutimit të 

dhunshëm. 

    

                                                              A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjyakte i ka parashtruar aktakuzën 

PP.nr.2428/2016 të datës 05.04.2017, në lenden penale kundër të akuzuarit F.B, nga Prizreni, 

për shkak të veprës penale të lëndimit të rëndë trupor nga neni 189 par.1 nën par.1.1 të KP-ës. 

 

Prokurori i shtetit Mehreme Hoxha, në fjalën e saj përfundimtare deklaron: që të njëjtën 

e ka përpiluar me shkrim dhe i dorëzon gjykatës në kopje të mjaftueshme për të gjitha palët në 

procedurë, duke theksuar që nuk ka tjetër çka të shtoj.  

 

Gjykata konstaton që ka pranuar kopjen me shkrim të fjalës përfundimtare të prokurorit 

të shtetit, e cila fjalë përfundimtare me shkrim do të jetë pjesë përbërëse të shkresave të lëndës.  

 

I dëmtuari B.K, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: në tërësi pajtohem me fjalën 

përfundimtare të prokurorit të shtetit, unë si palë e dëmtuar i besoj organeve kompetente, e po 

ashtu si palë e dëmtuar parashtroj kërkesë pronësoro juridike, për të cilën shumë do të 

deklarohem në kontest të rregullt civil.  

 

I akuzuari F.B, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: unë që nga fillimi i shqyrtimit 

gjyqësor, në shqyrtimin fillestar dhe gjatë tërë shqyrtimit gjyqësor e kam mohuar dhe nuk e 

kam pranuar kryerjen e kësaj vepre penale, po ashtu edhe tani në fjalën përfundimtare e 

kontestoj dhe nuk e pranoj veprën penale e cila më vihet në barë. Sa i përket gjendjes faktike 

në të cilën gjatë shqyrtimit janë dëgjuar dëshmitarët konsideroj që të gjithë dëshmitarët janë 

dëshmitar të rrejshme që nuk kanë qenë fare në vend të ngjarjes pos dëshmitarit Rafet Islami, i 

cili gjatë shqyrtimit ka deklaruar që këtu i dëmtuari ... nuk ka pasur lëndime trupore, andaj 

konsideroj që gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është vërtetuar gjendja ashtu siç është përshkruar 

në aktakuzë. Deklaratat e dëshmitarëve kanë qenë manipulime, unë nga i dëmtuari vetëm kam 

kërkuar një borxh që i njëjti më ka pasur mua dhe ende mi ka, ndërsa sa i përket faktit që unë të 

njëjtit e kam goditur dhe i kam shkaktuar lëndime trupore kjo nuk qëndron, andaj nga të gjitha 

të cekurat i propozoj gjykatës që të marr një vendim të drejt dhe të bazuar në prova ngase i 

besoj gjykatës dhe prokurorisë si organ kompetente.  

 

 Gjykata në shqyrtimin kryesor ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 
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Me datën 10.09.2016 rreth orës 18,00 në Prizren, para lokalit – bastores “...”, i akuzuari 

i shkakton lëndim të rëndë trupor të dëmtuarit B.K, në atë mënyrë që i dëmtuari shkon në 

lokalin e lartë cekur për të pirë kafe, i pandehuri drejtohet me fjalët “ske nevojë me hy në këtë 

lokal”, me ç’ rast fillojnë të fjalosen, ku i pandehuri me grushte e godet në fytyrë të dëmtuarin, 

duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore dhe ate: konfuzion në hundë, plagë mbretëse në 

hundë dhe thyerje e eshtrave të hundës, e përcjellur edhe me ç’ vendosje të eshtrave të thyer,  

  

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar pas shqyrtimit të gjitha shkresave dhe 

administrimit të provave të lëndës, dhe ate deklaratës të akuzuarit, të dëmtuarit – dëshmitarit  

B.K, si dhe dëshmitarëve S.Sh, G.K, B.B, R.I dhe L.A, si dhe provave materiale dhe ate 

mendimi i ekspertit mjeko ligjor dr. N.H të datës 07.11.2016, lidhur me natyrën, shkallën dhe 

karakterin e lëndimeve trupore të dëmtuarit B.K, andaj gjykata pas shqyrtimit të gjitha provave 

të cekura dhe vlerësimit të të njëjtëve të gjitha së bashku dhe secila veç e veç, në rastin konkret 

ka vërtetuar që në veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprës penale të 

lëndimit të rënda trupor nga neni 189 par.1 nën par.1.1  të KP-ës. duke vërtetuar paraprakisht 

përgjegjësin penalo juridike të akuzuarit,  

 

 Gjykata gjendjen e këtill faktike e ka vërtetuar në bazë të deklaratës të dëmtuarit – 

dëshmitarit, B.K, i cili në shqyrtimin gjyqësor me datë 12.04.2018, deklaron: po është e vërtet 

që me datë 10.09.2016, rreth orës 18,00 në Prizren, jeni sulmuar nga këtu i akuzuari F.B.   

 

 Po qëndroj në tërësi pranë deklaratës të dhënë në Prokurori të shtetit në Prizren, me datë 

07.02.2017, Në ditën, vendin dhe kohën të përshkruar si në aktakuzë kam qenë në shoqëri me 

një shok timin R.I, i cili për ndryshe është nip i familjes të akuzuarit, kur mbritëm te lokali, 

bastorja që gjenden në shtëpinë e këtu të akuzuarit, të cilin lokal i akuzuari e ka lëshuar me 

qira, kemi vërejtur që në prag të derës ishte ulur këtu i akuzuari, tek hyrja e lokalit, në shkallë. 

Si më ka vërejtur mua, më është drejtuar me fjalët "çka po kërkon ti në këtë lokal, largohu nga 

këtu", unë ju përgjigja çka të bëra dhe çka ke me mua, ndërsa i akuzuari vazhdoi "a e din ti që 

unë të kam mbajtur me bukë ty", unë mbeta i hutuar, dhe këtu i akuzuari përsëri vazhdoi me 

fjalë që të më largoj mua nga aty, në përgjigjën time për sqarim se çka të bëra, i akuzuari më 

goditi fillimisht me grusht, dhe pas kësaj unë u përkula, dhe në momentin kur kam tentuar që të 

ngritëm, i njëjti më ka goditur për të dytën herë, përsëri grusht, dhe ate në pjesën e hundës. nga 

goditja e dytë, filloi të më rrjedh gjakë nga hunda, dhe tërë këtë ngjarje e ndërprenë punëtorët 

që punonin në lokalin me qira e të akuzuarit, dhe shoku që ke me mua R.I, i njëjti tentoi të më 

sulmoi përsëri, por nuk e lejuan personat që na ndan. Pas kësaj rrjedhje të gjakut, punëtori që 

punonte në lokalin e të akuzuarit më sjelli disa peceta për ta ndalur gjak derdhjen dhe pak ujë 

për ta pastruar varën si dhe për tu kthedhuar, ngase në ato momente donte të më binte të fikët, e 

tërë ngjarja ka ndodhur tek lokali i të akuzuarit, ku i njëjti në katin e epërm e ka edhe objektin e 

banimit, ndërsa i tërë objekti gjendet në lagjen ..., konkretisht tek autoriteti pyjor komunal i 

Prizrenit,  

 

Para goditjes, i akuzuari po filloi të më shaj me nënë, i kërkova të mos më shaj me nën, 

pasi që mua nëna më kishe vdekur dy muaj para rastit, por i njëjti nuk hezitoj fare të më godas. 

Pas kësaj unë shkova në stacionin policor në Prizren, ku më dërgoi një kalimtari i rastit, pasi që 

më pa të gjakosur, me zyrtarët policor me automjet shkova në spitalin regjional të Prizrenit. Në 

ditën kur shkove në spital, po kam marr ndihmën mjekësore. Sa i përket provës apo dëshmis 
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për vizitën e kryer në spitalin në Prizren, një kopje më kanë dhënë mua një e ka marr policia, si 

dhe fotografimin e rentgenit, kanë intervenuar kirurgjikisht, për çka edhe e kam mbajtur fasha 

në vendin e dëmtuar 18 ditë, kam pasur thyerje të hundës.  

 

Të akuzuarin F.B, po e njoh, me të vërtet e kam njohur  që nga koha kur kemi qenë së 

bashku në Zvicër, unë kam punuar në një restorant, ndërsa këtu i akuzuari ka qenë klienti i 

rregullt i atij restorantit, kjo ka qenë para lufte diku në vitin 1996-1997, nuk është që kemi 

pasur ndonjë shoqëri të ngushtë, me të njëjtin nuk kam pasur asnjë herë problem, e as 

mosmarrëveshje, deri në ditën kur ndodhi rasti.  

 

 Jo nuk arsyen se pse më ka sulmuar i akuzuari F.B, por unë kam pasur diku para 10 

viteve një lokal me qira në fshatin ..., të cilin lokal ka qenë i interesuar ta marr me qira edhe i 

akuzuari, dhe i njëjti ka menduar që unë po e pengoj ta marr lokalin me qira, ngase pasi që e 

kam lëshuar unë atë lokal, qira dhënësi i atij lokali, me të cilin unë nuk flasë që nga koha kur e 

kam lëshuar lokalin, nuk e ka lëshuar lokalin këtu të akuzuarit, kjo që thashë në fund është 

vetëm mendimi im, ngase me të akuzuarin F. nuk kam pasur asnjëherë mosmarrëveshje tjera.  

 

Raportet me të njëjtin janë që nuk flasë me te, më ka dërguar njerëz për tu pajtuar ka 

qenë një Kuksian dhe një qytetar i Suharekës, emrat e të cilave nuk e di që i ka dërguar tek 

dëshmitarët që i kam propozuar unë S.Sh dhe G.K, por unë nuk kam pranuar, pasi që kam qenë 

i lënduar, paraprakisht i njëjti nuk më ka kërkuar as falje e po ashtu nuk më ka kompensuar 

fare për lëndimet që mi ka shkaktuar.  

 

Nga momenti kritik, e deri më tani, me këtu të akuzuarin F.B, jo nuk jemi takuar, unë e 

kam parë disa herë nga largësia të akuzuarin, por konkretisht për tu takuar nuk jemi takuar. 

Theksova më lart që në ditën kritike me zyrtarët policor kam shkuar në spitalin e Prizrenit ku 

kam pasur një intervenim kirurgjik pas terapisë dhe rehabilitimit kam pasoja në vazhdim dhe 

ate pasojë e saj e kam të lënduar sinusin e tretë,   

 

 Me trajtime mjekësore, pasi që kam pësuar këto lëndime, po kam vazhduar edhe ate 

rregullisht kryej kontrollime dhe incizime të ndryshme sipas udhëzimeve të mjekëve. e që nga 

ajo kohë edhe deri më sot përdori një lloj spreji si një lloj terapie pasi që nuk mund të flejë 

natën, pasi që kam probleme me frymarje,  

 

 Pas rastit të ndodhur në shtëpinë time kanë qenë dëshmitarët e propozuar nga unë S.Sh 

dhe G.K, kanë ardhur për pajtim, këtë e ka ndërmjetësuar një Kuksian dhe një qytetar i 

Suharekës, ashtu siç theksova më lart. e ndërmjetësuesit e cekur i ka dërguar këtu i akuzuari.  

  

Ne, unë dhe i akuzuari F.B, nuk jemi asgjë në mes veti. Shoqëruesi im në ditën kritike 

R.I,unë nuk e kam nip. Unë njihna me R. që moti, para lufte, derisa gjatë një sezone verore 

kam mbajtur një lokal në Durës, R. e kam pasur kuzhinjer tek unë, këtu na ka mbetur edhe 

shoqëria me të njëjtin.  

 



 Numri i lëndës: 2018:010483 
 Datë: 28.02.2019 
 Numri i dokumentit: 00235654 
 

5 (15)  

   
2
0
1
8
:0
1
0
4
8
4

 

 Në ditën kur kemi ardhur automjetin e kam parkuar në drejtim të Zhurit. Në automjet 

para se ta parkoj kam qenë vetëm me R..  

  

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 12.04.2018, dëshmitari S.Sh, deklaron: B.Kn, po e 

njoh, e njoh si bashkë fshatar, me babain e tij kam  pasur muhabet të mirë. Po e njoh edhe F.B, 

ngase nipi i tij e mban mbesën time për grua, konkretisht vajzën e vajzës time, Më herët nuk e 

di çka kanë pas, por kam dëgjuar nga motra e   ...it, me burrin e motrës së ...it unë kam qenë 

mikë, ai tani ka vdekur, ajo më tha që nuk e di çka ka ndodhur me ...in por e pashë që i njëjti e 

kishte hundën me fasha të mbuluar - lidhur, dhe e njëjta nuk e ka ditur a ka pasur ndeshje apo 

çka u bo, unë e kam vizituar ...in në spital, pasi që më njoftoi motra e tij për rastin e tij, Pasi që 

e kam vizituar, nuk më kujtohet a ka qenë i shtrirë në spital apo ka qenë ndonjë trajtim 

ambulator.  

  

 Në shtëpinë e ...it, po kam qenë lidhur me rastin, miku im burri i motrës së ...it më ka 

propozuar mua si pleqnar që të ndërmjetësoj për pajtim në mes këtyre dyve F.Bdhe B.K. Miku 

im tani i ndjerë, unë dhe dëshmitari këtu G.K, kemi shkuar për këtë rast me dëshirën dhe 

vullnetin tonë, për ti pajtuar këta të dy pas rastit të ndodhur. Po F.B, siç e quajmë ne C., i ka 

dërguar dy vetë dhe ate F.D nga Shqipëria dhe një person tjetër B.B i thonë, nga ana e 

Suharekës, me këta jemi takuar në restorantin "..." në Prizren, të pestit jemi ulur, e në shoqërinë 

tonë ka qenë vetëm i dëmtuari ..., ndërsa i akuzuari F. nuk ka qenë, kemi tentuar ta bindim ...in, 

por i njëjti nuk ka pranuar asgjësi, duke kërkuar kompensim, shuma që e ka kërkuar për 

kompensim ka qenë 10.000 euro, ndërsa motra e vet, bashkëshortja e mikut tim, i ka propozuar 

ta kërkoj 8.000 euro, me kusht që 2.000 euro do të jap ajo vet. Pas kësaj oferte të dëmtuarit, dy 

personat njeri nga Shqipëria dhe tjetri nga Suhareka që e kishte dërguar i akuzuari F., 

deklaruan që i akuzuari F. nuk po e pranon të paguaj kompensim, dhe nga kjo edhe nuk arritëm 

ta përfundojmë këtë punë.  

 

 Në shqyrtimin gjyqësor me datë 18.05.2018, dëshmitari G.K,  deklaron: po kam qenë 

në shtëpinë e të dëmtuarit B.K, për të vizituar për shkak të lëndimeve që i ka pësuar nga i 

akuzuari F.B. Kam shkuar së bashku me bashkëshorten time për të vizituar në shtëpi. Pas kësaj 

vizite po kam tentuar edhe kam ardhur në vizitë 4-5 herë, më ka ftuar në telefon F.D, i cili 

është nga Shqipëria, dhe së bashku me te dhe me S.Sh, dëshmitarin që ka dhënë deklaratë në 

shqyrtimin e kaluar si dhe një person tjetër R.G, po ashtu nga fshati ..., tani i ndjerë, kemi 

shkuar tek këtu palët e përfshira në aktakuzë, edhe te njëri edhe te tjetri, qëllimi ynë ka qenë që 

ti pajtojmë, pasi që unë të dëmtuarin B.K e kam vëlla të bashkëshortes time, pra jemi miq 

familjar, por të 4-5 hera tona, edhe për kundër tentimit dëshirës dhe vullnetit tonë, për ti pajtuar 

nuk arritëm ti pajtomë.  

 

Mua më ka ftuar në telefon F.D, është nga rrethi i Kukësit, i cili më njoftoi që e ka 

dërguar i akuzuari F.B, për të tentuar ti pajtojmë, po ashtu F. e ka ftuar edhe S.Sh dhe R.G, 

kështu që jemi bërë të katërtit dhe kemi shkuar tek i dëmtuari .... Shkaku që nuk është arritur 

pajtimi në mes të palëve të përfshira në aktakuzë, arsyen apo shkakun nuk e di, thjeshtë nuk 

është arritur marrëveshja. Kushtet për pajtim, po ka qenë kusht i ...it që në rast se këtu i 

akuzuari F.B i paguan shpenzimet mjekësore që i ka pasur ...i, do të pajtohej me F.B. të cilat 
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kushte pasi që nuk është arritur pajtimi nuk janë plotësuar. A ka qenë kusht ndonjë shumë në të 

holla si kompensim jashtë shpenzimeve mjekësore, si kusht për pajtim nga ana e ...it. sa kam 

unë dijeni jo, unë nuk di për kurrfarë shume të kërkuar nga ...i,  

 

 Te i akuzuari F.B, kam qenë për pajtim 2-3 herë. Unë F. e kam njohur vetëm si figurë, 

vetëm e kam përshëndetur, e kam njohur nëpërmjet disa shokëve tjerë, nuk kam pasur ndonjë 

shoqëri të ngushtë me te.  

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 18.05.2018, dëshmitari B.B, deklaron: unë në vend të 

ngjarjes ku ka ndodhur rasti nuk kam qenë, por pas rastit më ka ftuar F.D nga Kukësi, me të 

njëjtin jemi takuar tek lokali i vëllaut të "..." - nofka e të akuzuarit F.B, i cili lokal gjendet 

përball tregut "..." tek Autoriteti komunal i pyjeve në Prizren, dhe aty i takova me disa shok të 

akuzuarit, që janë nga Skenderaj, kam qëndruar në lokal, dhe gjatë ndjenjës, vërejtëm një 

tollovi, derisa ne dolëm nga lokali, ngjarja si ngjarje ka përfunduar, e vërejtëm këtu të 

akuzuarin, ndërsa disa qiraxhi të lokalit të vëllaut të akuzuarit, lokali tjetër që ushtronte 

veprimtarin e bastorës sportive, aty që ishin duke punuar më treguan që derisa qëndronte i 

akuzuari para lokalit, kishte kaluar aty pari i dëmtuari, dhe i njëjti sipas fjalëve të tyre, i kishte 

pasur borxh të akuzuarit 1.500 euro, dhe në momentin kur i akuzuari e ka vërejtur të dëmtuarin, 

e ka kërkuar këto të holla, dhe mu aty edhe kishte filluar përleshja.  

 

Në momentin kur kemi dalë ne nga lokali, e kemi takuar këtu të akuzuarin, i cili mua 

dhe F. na luti që të shkojmë tek i dëmtuari B.K, për të kërkuar borxhin që i njëjti e kishte ndaj 

tij. diku 2-3 orë pas kësaj, unë së bashku me F.n, dhe dy personat tjerë, një farë S. dhe 

dëshmitari i kaluar G.K, së bashku me një njeri tjetër, i cili sot kuptova që në ndërkohë paska 

ndërruar jetë, F. nëpërmjet telefonit i ftoi këta persona që i ceka, dhe në ndërkohë u takuam tek 

një qebaptore në lagjen ... më duket që kishte firmën "...", ne të pestit kemi qenë vetëm pa 

prezencën e këtu të akuzuarit dhe të dëmtuarit. Temë e bisedës ka qenë që këtu i dëmtuari i 

kishte borxh 1.500 euro të akuzuarit, dhe ky ishte shkaku që kishte ardhur deri te rrahja, i 

akuzuari ka qëndruar para lokalit të vetë, ndërsa i dëmtuari kishte provuar të hynte në basotre, 

lokal ky i të akuzuarit, dhe se i akuzuari pasi që e ka shtëpinë aty pari e kishte vërejtur, dhe kjo 

ishte sipas mendimit tim edhe shkaku i këtij rasti.  

 

Tek ky takim kam shkuar me kërkesën e të akuzuarit, kërkesa ka qenë e të akuzuarit, 

unë dhe F. kemi shkuar jo për ti pajtuar, por për të kërkuar borxhin në shumë prej 1.500 euro, 

të cilën shumë sipas të akuzuarit, i dëmtuari i kishte atij, dhe kemi shkuar për tu marr vesh se si 

dhe në çfarë kushte të paguhet ky shumë në emër të borxhit. E tërë kjo ka ndodhur në ditën e 

incidentit, po atë ditë ka qenë takimi i cekur më lart.  

  

Jo, ne në shtëpinë e të dëmtuarit nuk kemi shkuar,  i dëmtuari sa e di unë jeton në fshatë 

..., ne jemi takuar me personat e cekur më lart në lokalin "...", tema e bisedës në takimin e parë 

ishte kthimi i borxhit, personat e cekur më  lartë që F. i ftoi me telefon, kërkuan nga ne që të ju 

japim një afat për të biseduar me të dëmtuarin, afati nuk ka qenë i caktuar, ka qenë vetëm 

biseda që të njëjtit duhet zhvilluar me të dëmtuarin, pas kësaj at natë ne u ndamë.  
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Po takimi i radhës ka qenë pas tri dite, takimi ka qenë me personat e njëjtë, sipas 

bisedës që na njoftuan personat që kishin biseduar me të dëmtuarin, i njëjti ju kishte pranuar që 

e kishte borxh të akuzuarit shumën prej 800 euro, e jo 1.500 euro, ne kemi dashur, konkretisht 

unë me F. që së pari i dëmtuari ti ja kthej borxhit të akuzuarit, e pas kësaj të bisedohet për 

pajtim.  

 

Pas tre dite pas takimit të dytë, jemi takuar përsëri, dhe aty jemi njoftuar që i dëmtuari 

... për tu pajtuar me të akuzuarin F., i kërkon 10.000 euro. Këtë kërkesë për kompensim të 

ofruar nga këtu i dëmtuari, e njoftuam të akuzuarin dhe i njëjti asesi nuk pranoi këtë shumë të 

paguaj, bile bile sipas tij këtu i dëmtuari i kishte borxh atij, ndërsa për ndonjë pagesë apo 

kompensim lidhur me lëndimet, atëherë gjykata duhet të vendos, ky ishte mendimi im. Burrat e 

anës së ...it, pranuan edhe shumën prej 8.000 euro të paguaj F., për këtë  ne e njoftuar F., por i 

njëjti nuk e pranoi as këtë shumë. Ka kaluar një kohë e gjatë, nuk e di çka kam bërë dje, e lëre 

më kur ka qenë koha e rastit të ndodhur.  

 

 Në shqyrtimin gjyqësor me datë 12.06.2018, dëshmitari L.A, deklaron: data e saktë nuk 

më kujtohet, por pasi që është fjala për rastin për çka jam ftuar si dëshmitar, do të deklaroj sot 

para gjykatës tërë atë që kam parë në kohën dhe vendin e rastit. Unë punoj si punëtor në 

bastoren “...” , këtu të akuzuarin F.B e njoh, pasi që një kohë lokali ku punoj unë si punëtor, ka 

qenë i lëshuar me qira pikërisht nga i njëjti. Të dëmtuarin B.K, e njoh vetëm si figurë pasi që i 

njëjti ka qenë si klient i rregullt, dhe vizitor i kohë pas kohshëm i bastores ku punoj unë.  

 

Në momentin kritik, i dëmtuari ... ka qenë duke ardhur tek lokali ynë, së bashku me 

dëshmitarin R.I.unë kam qenë duke pirë kafe me të akuzuarin F.B, në momentin kur është 

afruar tek lokali për të hyrë këtu i dëmtuari B.K, kam dëgjuar kur i akuzuari F., i është drejtuar 

të dëmtuarit largohu nga këtu. Në këtë moment unë kam hyrë në lokal, nga se ngjarja që e ceka 

më lartë ka ndodhur para lokalit.Grushtime në mes të këtyre dyve unë nuk kam vërejtur, 

theksova që i kam shiquar punët e mija, vetëm kam vërejtur një shtyerje në mes të këtyre dyve, 

si dhe kur filluam që ti ndajmë.  

 

Në momentin kritik në vend të ngjarjes po ka qenë rdhe personi me emrin R.I,l ...i ka 

pasur lëndime në pjesën e hundës, dhe ate e njëjta i ka gjakosur, pra ka pas gjak në hundë. jo 

nuk e di se kush e ka thirre policinë? 

 

Ndihmën e parë të dëmtuarit unë i kam ofruar disa palloma për ta ndalur gjakun në 

hundë, Ora e saktë kur ka ndodhur rasti nuk më kujtohet, por e di që ka qenë pasdite vonë, 

gjegjësisht buzë mbrëmje. Në momentin kur ka ardhur ...i në lokal i akuzuari F., ka qenë mu 

pranë lokalit, dhe me të vërejtur të njëjtit, aty kanë filluar edhe mosmarrëveshjet.  

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 05.10.2018, dëshmitari R.I, deklaron:më kujtohet mirë 

dita dhe koha kur ka ndodhur rasti si rast, kemi qenë në lagjen Ortakoll, në një lokal duke pirë 

kafe me këtu të dëmtuarin B.K, dhe në një moment ...i më ftoi që të shkojmë me ndonjë bastore 

për të shikuar rezultatin e ndeshjes Sellta Vigo – Barcellona, ngase i njëjti kishte luajtur një 

tiketë në bastore. Ashtu edhe bëmë dhe vendosëm që të shkojmë në lokalin ..., në Lagjën .... 

Ishte ...i i cili me automjetin e tij atëherë që e posedonte “...”, ngjyrë hiri metalike, i cili 

drejtonte automjetin e cekur, dhe shkuam deri në lokalin “...”, i cili lokal gjendet në shtëpinë e 
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këtu të akuzuarit F.B. në anën e djathë të lokalit, matanë rrugës, në drejtim të lokalit, ...i e 

parkoi automjetin e cekur, dhe të dytë u nisëm në drejtim të lokalit. Para lokalit qëndronte i 

ulur këtu i akuzuari F. në një karrike, dhe unë e përshëndeta, i njëjti ma ktheu përshëndetjen, 

ndërsa kur e vërejti këtu të dëmtuarin ..., të njëjtit i tha që të largohet nga lokali, pasi që i njëjti 

sipas të akuzuarit i kishte borxh një shumë të hollave prej 1.500 euro. Lidhur me këtë borxh, 

filloi edhe konflikti i tyre verbal, i cili konflikt vazhdoi me të shtyera të dy anshme, e tërë kjo 

ndodhi në prezencën time. Unë, i gjetur në një situatë të tillë, hyra në mes për ti ndarë, filluan 

shtyerjet e dy anshme, dhe pas 5 minutave  për afërsisht, këtu i dëmtuari ..., u largua në 

drejtimin e automjetit të tij, dhe nga aty me automjet u largua në drejtim të pa njohur.  

 

Unë qëndrova edhe 4-5 minuta pasi që u largua ...i, në vend të ngjarjes, dhe pas kësaj 

kohe edhe unë u largova në drejtim të shtëpisë sime. Nuk kam vërejtur asnjë goditje nga askush 

ndaj asnjërit, ndoshta ka pasur grithje në mes vete, por më shumë nuk kam vërejtur asgjë. Unë 

kam shkuar në shtëpinë time, dhe për këtë rast kam kuptuar vetëm kur më ka njoftuar që të vijë 

në cilësinë e dëshmitarit. Pas ndarjes të kësaj shtyerje në mes të akuzuarit dhe të dëmtuarit, tek 

i dëmtuari ..., nuk kam par kurrfarë rrjedhje gjaku apo njolla të gjakut. Theksova më lart që tërë 

ngjarja që ka ndodhur ka qenë 4-5 minuta.  

 

Jo nuk e kam vërejtur, kjo nuk është e vërtet. që këtu i akuzuari F. e ka goditur 

fillimisht të dëmtuarin, pas të cilës goditje i njëjti edhe është rrezuar në tokë, edhe ashtu të 

rrëzuar kanë vazhduar goditjet nga ana e të akuzuarit në drejtim të dëmtuarit. Sa i përket kohës 

kur ka ndodhur përleshja, po loja për të cilën e shkuam ta shikonim ka pasur të filloj në ora 

20,45 minuta, diku në orët e para të pas ditës rreth orës 14,55, pra diku 5 minuta para orës 

15,00. E di që ka qenë ditë e diel.  Ajo që ka ndodhur në ditën dhe kohën kritike ka ndodhur 

ashtu siç e përshkrova më lart, edhe një herë po e përsërisë që tërë ngjarja që ka ndodhur në 

vend të ngjarjes ka ndodhur 5-6 minuta, dhe menjëherë i dëmtuari ... është larguar nga vendi i 

ngjarjes.  

 

Unë të dëmtuarin B.K e njohë që nga pas lufta, fjala është që nga kjo kohë jemi 

shoqëruar më tepër, ndërsa si figurë e kam njohur më herët, pasi që e kam edhe një lloj 

kushëriri tepër të largët të gjyshit tim, fjala është për 3-4 breza, por pas lufte jemi shoqëruar më 

tepër, kam punuar 5 vite tek i njëjti në cilësinë e kuzhinierit, dhe ate gjatë sezonës së verës, kur 

i njëjti ka pas ushtruar veprimtarin e hotelerisë në bregdetin Shqiptar, periudha kohore që kam 

punuar tek i njëjti ka qenë me ndërprerje, 7 vite më përpara kam punuar 4 vite pa ndërprerë, 

pastaj i kemi ndërprerë një kohë bashkë punimin, ndërsa herën e fundit që kam punuar tek i 

njëjti ka qenë verën e kaluar, pra në verën e vitit 2018.  

 

Ndërsa sa i përket të akuzuarit F., të njëjtin e njoh po ashtu në të njëjtën periudhë 

kohore, por me të akuzuarin F. nuk kemi pasur shoqëri vetëm kur jemi takuar jemi 

përshëndetur.  

 

Në momentin kur e kam ndarë shtyerjen siç theksova në mes të akuzuarit dhe të 

dëmtuarit prezent kemi qenë vetëm ne të tre, unë  i dëmtuari dhe i akuzuari, po them për vendin 

jashtë lokalit, pranë lokalit ..., pasi që brenda në lokal ka pasur njerëz tjetër, por në momentin 

kritik nuk kanë qenë prezent askush në vend të ngjarjes. Unë e di që në momentin kur ka 

ndodhur shtyerja, unë kam ndërhyrë për ti ndarë të akuzuarin me të dëmtuarin, të dëmtuarin ... 

e kam larguar anash, ndërsa të akuzuarin F., e kam kap për beli dhe e kam larguar duke e ulur 

në karrige, kjo është ajo që më kujtohet mua, ekziston mundësia që të kenë ndërhyrë dikush 

nga bastorja pasi që fillimisht unë i kam ndarë, në mënyrë siç përshkrova më lart. Edhe një 
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herë në përgjegjësinë e plotë materiale, penale dhe morale deklaroj që unë në vendin e ngjarjes 

në kohën e cekur, kam vërejtur vetëm shtyerje në mes të pandehurit dhe të dëmtuarit, dhe ate 

unë personalisht kam ndërhyrë për ti ndarë, në atë mënyrë që e kam larguar të dëmtuarin ..., 

ndërsa të akuzuarit F., e kam kapur për beli nga pas dhe e kam ulur në karrige, e tërë kjo 

shtyerje ka ndodhur 5-6 minuta, nuk kam vërejtur asnjë goditje, e po ashtu nuk kam vërejtur as 

një pikë gjaku tek i dëmtuari.  

 

Pas dy dite pas rastit të ndodhur kam kuptuar që i dëmtuari ka pasur operacion të 

hundës, këtë e kam kuptuar pasi që jam takuar me te dhe kur e pyeta se pse e bëre operacion 

hundën, më tha se ka pasur aksident të komunikacionit, këtë version e dinë krejt rrethina ku 

jeton dhe punon, pra rrethina e ...t,  

 

Unë të akuzuarin F. e njoh që nga para lufte, të njëjtin e kam përshëndetur për herë 

ashtu siç e kam njohur vetëm me pseudonim C., të njëjtit nuk e kam ditur emrin dhe mbiemrin 

e plotë, sot në shqyrtimin gjyqësor e kam kuptuar emrin dhe mbiemrin e tij, i njëjti sa herë ma 

kthen përshëndetjen asnjëherë nuk e potencon emrin tim, por vetëm ma kthen përshëndetjen.  

 

Sa i përket pjesëmarrësve në vend të ngjarjes, në momentin kritik, kohën dhe vendin 

edhe një herë potencoj se kemi qenë vetëm unë dhe i akuzuari me të dëmtuarin, por pas 

përfundimit të rastit i kam parë që në vend të ngjarjes kanë qenë edhe disa persona tjerë, që 

kanë dalë nga lokali ..., pasi që në vend të ngjarjes fillimisht kam qenë vetëm unë me këtu të 

dy, e pas përfundimit të ngjarjes, kanë dalur nga lokali disa persona, të cilët unë me emra nuk e 

di, por si fi... i njoh, pasi që e di që punonin në bastore, por të njëjtit kanë dalë pasi që ka 

përfunduar e tërë përleshja. Sa i përket njollave të gjakut, deklaroj që nuk e kam vërejtur fare 

njolla të gjakut, e sa i përket ndonjë goditjeje me grusht në mes të ...it dhe F.t, deklaroj që nuk 

ka pasur.  

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 09.11.2018, është bërë ballafaqimi i deklaratave të 

dëshmitarit L.A lidhur me deklaratën e tij të dhënë me datë 13.06.2018 dhe dëshmitarit  R.I, 

lidhur me deklaratën e tij të dhënë me datë 05.10.2018, Paraprakisht të dy dëshmitarët e lartë 

cekur njoftohen ngas ana e gjyqtarit gjykues lidhur me deklaratat e tyre të dhëna në këtë 

shqyrtim gjyqësor me data të lartë cekura.  

 

Dëshmitari L.A deklaron : po unë qëndroj në tërësi pranë deklaratës të dhënë në këtë 

shqyrtim gjyqësor me datë 13.06.2018. duke shtuar unë në ditën kritike kam qenë në ndërrimin 

e parë, i cili ndërrim i punës më fillon në ora 10,00 dhe zgjatë deri në ora 16,00, pak para 

përfundimit të orarit tim të punës të paradites ka ndodhur rasti i përshkruar si në aktakuzë.  

 

Unë jam i bindur që këtu dëshmitari R.Ika qenë në vend të ngjarjes, dhe ka parë gjakun 

që ka rrjedh nga hunda këtu të dëmtuarit B.K, dhe momentin kur unë i kam ofruar pallomat që i 

njëjti ta ndal rrjedhën e gjakut. Shikimi i dëshmitarit R.I, për të dëmtuarin B.K ka qenë shikimi 

i drejt për drejt, pasi që kemi qenë në të njëjtin vend, në të njëjtin kohë në vend të ngjarjes, e sa 

i përket deklaratës të R.Iqë këtu i dëmtuari nuk ka pasur fare lëndime dhe nuk e ka vërejtur 

rrjedhën e gjakut, unë me të vërtet nuk di si ta sqaroj, duke pasur parasysh që i njëjti ka qenë në 

vend të ngjarjes.  

 

Dëshmitari R.I, deklaron: po edhe unë qëndroj në tërësi pranë deklaratës të dhënë në 

këtë shqyrtim gjyqësor me datë 05.10.2018. duke shtuar në momentin kur jam takuar me të 

dëmtuarin ..., jo nuk kam vërejtur asnjë lëndim trupor dhe as njolla gjaku në asnjë pjesë të 

trupit tek i dëmtuari .... Shtyerjet në mes të këtu të akuzuarit dhe të dëmtuarit kanë qenë 
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shtyerje me duar, kur e kam vërejtur këtë kam ndërhyrë duke hyr në mes tyre, e kam larguar së 

pari ...in e pastaj e kam kapur për beli F.n dhe e kam ulur në karrik.  

 

Jo nuk të kam ftuar në telefon të dëmtuarin, me te jam takuar pas dy dite tek pastiçeria 

“...” në Prizren. jo nuk kam qenë në shtëpinë e të dëmtuarit. Jo nuk i kam thënë djalit të 

dëmtuarit, N.K, pas rastit të ndodhur se për ta qetësuar situatën dhe për të larguar ndonjë 

problem më të madhe ti kem thënë “babai ka bërë ndeshje me automjet, mos u boni merak”, 

nuk e kam takuar fare djalin e të dëmtuarit.   

 

Po kam qenë në restorantin te “...” në fshatin ..., unë së bashku me dëshmitarët G.K dhe 

S.Sh, por i dëmtuari nuk ka qenë aty.Më kujtohet që kemi qenë tek lokali i cekur, por a ka qenë 

këtu prezent edhe i dëmtuari apo jo, nuk më kujtohet, ndërsa sa i përket R.G, po e di që ka qenë 

edhe ai aty, pasi që ka qenë anëtar i këshillave të pajtimit.  

 

. Deklaroj edhe një herë që unë nuk kam vërejtur kurrfarë njolla të gjakut në vendin e 

ngjarjes, e ku dhe si i ka vërejtur këtu dëshmitari L.A, gjendjen siç e përshkroi vet, unë me të 

vërtet nuk e di. Unë me të vërtet nuk e kam të qartë nga kush, kur dhe si i njëjti – i dëmtuari 

pësoi këto lëndime trupore.  

 

Dëshmitari në fund deklaron që kur është takuar pas dy dite me këtu të dëmtuarin i 

njëjti e ka njoftuar që lëndimet trupore i ka pësuar nga aksidenti i komunikacionit. Edhe për 

kundër deklaratave të dëmtuarit që nuk ka dalur nga shtëpia afër një muaj, kjo nuk qëndron 

fare, pasi që me të njëjtin është takuar dy ditë pas rastit të ndodhur.  Po nuk më interesoi fare, e 

pash me hundë të lidhur me fashë, dhe nuk më interesoi më tutje se kur, ku, kishte pësuar 

aksident,  

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 09.11.2018 është lexuar prova materiale dhe ate akt 

ekspertimi i ekspertit mjeko ligjor dr. N.H të datës 07.11.2016, lidhur me natyrën, shkallën dhe 

karakterin e lëndimeve trupore të dëmtuarit B.K,  

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 26.12.2018, i akuzuari F.B, deklaron: me datë 

10.09.2016 rreth orë 18,00 me këtu të dëmtuarin B.K, po jam takuar para shtëpisë sime e cila 

gjendet menjëherë ndër objektin e Autoritetin pyjor Komunal në Prizren në Lagjen ... në 

Prizren. Pranë shtëpisë, në oborr të të njëjtës, e kam një tavolinë, ku të njëjtën  e përdori gjatë 

ditëve të verës për të pirë kafe dhe për ta kaluar kohën e lirë. Gjatë qëndrimit tim në atë vend, 

nga ana e kundërt të rrugës, kanë ardhur këtu i dëmtuari B.K së bashku me dëshmitarin  R.I, 

dhe i njëjti pasi që e trupuar rrugën, mu afruan te tavolina ime, dhe këtu i dëmtuari ... më është 

drejtuar me fjalët “ku je mor ti”, në atë pyetje unë ja ktheva “ti edhe borxhli edhe jardemxhi”,  

që në fjalorin tonë fjala jardëmxhi konsiderohet për persona mendjemadhe , i thashë borxhli, 

ngase i njëjti më ka pasur borxh një shumë të hollave prej 1.500 euro. Këtë shumë të hollave të 

njëjtit ja kam dhënë diku rreth vitit 2011, pra 5 vite para rastit të ndodhur, dhe në këtë periudhë 

pesë vjeçare disa herë i kam kërkuar të njëjtit të më kthej borxhin, por i njëjti vazhdimisht më 

ka shtyer pagesën e borxhit, duke mu arsyetuar me mënyra të ndryshme, jo nuk kam, ti jap më 

vonë dhe në mënyra të ndryshme, unë nuk kam mundur asesi që të njëjtit ti ja nxjerr borxhin, 

andaj edhe kam shfrytëzuar rastin, kur i njëjti është paraqitur në shtëpinë time, pra tek tavolina 

ime, pra i njëjti ka ardhur në vendin e cekur, enkas sipas meje të më provokoj, është fakt që në 

shtëpinë time në kuadër të oborrit është edhe një lokal ku të njëjtin e kam lëshuar me qira, dhe 

me të njëjtën ushtrohet veprimtaria bastore sportive, dhe i njëjti po të kishte dashur të shkoj në 

bastore, pra në lokalin që është i lëshuar me qira, i njëjti ka mundur të shkoj drejt për drejt në 

lokal, e jo të afrohet në tavolinën time.  
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Me të vërejtur të njëjtin që më është afruar tek tavolina unë kam qenë i ulur, kërkova 

dhe i ju drejtova të njëjtit, këtu të dëmtuarit që të largohet, por i njëjti jo vetën që nuk u larguar, 

por mu është drejtuar me fjalët “kush je ti, që unë të largohem”, dhe pas kësaj përgjigje, unë 

jam ngritur në këmbë, dhe kemi filluar të shtyhemi njëri me tjetrin, aty ka ndërhyrë R.I, i cili 

ishte në shoqëri me të dëmtuarin, dhe na ndau, shoqja ime na vërejti nga terasa këtë shtyerje, 

dhe e njëjta zbriti poshtë, duke më futur mua brenda në shtëpi, në mënyrë që të largohem nga 

këtu i dëmtuari, dhe unë hyra brenda në shtëpi, kur kam hyrë unë në shtëpi këtu i dëmtuari ka 

qëndruar në shoqëri me dëshmitarin, çka kanë ba të njëjtit unë nuk e di, dhe unë kam hyrë në 

shtëpi, e di që tërë ngjarja ka ndodhur rreth orës 14,45 deri në ora 15,00, e jo në ora 18,00 siç 

qëndron në aktakuzë.  

 

Dua të përsërisë si më lart unë me këtu të dëmtuarin ... vetëm jemi shtyer, të njëjtin nuk 

e kam goditur fare, pasi që në mes ka qenë dëshmitari R.I,  

 

Po e njoh personin me emër L.A. ai ka punuar në bastorën në shtëpinë time të cilën unë 

e kam lëshuar me qira. Me rastin e ardhjes të ...it dhe R.t tek tavolina ime jo nuk kam vërejtur 

ndonjë lëndim në pjesën e fytyrës, apo më konkretisht në hundë këtu të dëmtuarit B.K. Derisa 

kam qenë unë prezent me të njëjtin, i njëjti nuk ka pasur kurrfarë lëndime. Me rastin e 

shtyrjeve të dy anshme, nuk kam vërejtur që ...i është rrëzuar. Jo dëshmitari L.A, nuk na ka 

ndarë nga shtyerja e dy anshme. L. ka pasur punë në bastore, të njëjtin nuk e kam vërejtur fare 

derisa kam qenë me ...in dhe R., ekziston mundësia që i njëjti të ketë dal nga lokali i bastorës, 

pasi që unë kam hyrë në shtëpi.  

 

Nuk kam dërguar kurrfarë njerëz që kanë qenë dëshmitar në këtë çështje penale për tu 

pajtuar dhe për të ta falur, aq ma shumë as që kam pasur nevojë të të dërgoj, është fakt që kam 

dërguar personat te i dëmtuari për ta kërkuar borxhin paraprakë prej 1.500 euro, personin që e 

kam dërguar tek i dëmtuari për ti kërkuar borxhin ka qenë dëshmitari B.B.  

 

Unë nuk i kam udhëzuar dhe nuk kam kërkuar nga dëshmitarët e cekur S.Sh dhe G.K që 

të shkojnë të bisedojnë me ...in, e pse të njëjtit kanë shkuar, unë nuk e di. unë është e vërtet që i 

kam dëgjuar deklaratat e tyre, dhe nuk kam ditur si të parashtroj pyetje edhe për kundër 

njoftimit nga gjyqtari gjykues dhe udhëzimit të të njëjtit se a kam ndonjë pyetje për 

dëshmitarët,  

 

Në fund dua të deklaroj që rasti si rast ka ndodhur në ora 15,00, dhe jo në ora 18,00 siç 

thuhet në aktakuzë. Mua më intereson që gjykata të vërtetoj se çka ndodhi me të dëmtuarin ... 

nga ora 15,00 kur ka ndodhur rasti e deri në ora 18,00, kur ka shkuar i njëjti të lajmëroj rastin 

në polici. Dua të shtoj në fund që unë me asnjë veprim timin nuk i kam shkaktuar lëndime 

trupore këtu të dëmtuarit B.K. 

 

  Nga provat e administruara dhe të cekura më lartë, gjykata në mënyrë të plotë dhe të 

saktë ka vërtetuar në tërsi gjendjen faktike të përshkruar në dispozitiv të aktakuzës dhe ate në 

bazë të deklaratës të dëmtuarit B.K, i cili në mënyrë të qartë dhe mjaft të detajuar në mënyrë 

kronologjike  përshkruan tërë veprimet e të akuzuarit, pasi që ishte vetë i dëmtuar nga veprimet 

e të akuzuarit, nga të cilat veprime edhe ka pësuar lëndime trupore që paraqesin kontuzion në 

hundë, plagë mbretëse në hund dhe thyerja e eshtrave të hundës e përcjellur edhe me çvendos 

të eshtrave të thyer, të shkaktuara nga ndonjë mjet i fortë dhe i rëndë mbretës dhe kjo thyerja e 

eshtrave të hundës e përcjellur edhe me çvendos të eshtrave të thyer paraqet dobësim të 
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përkohshëm të një organi vital apo pjese vitale të trupit, ku si e tillë kualifikohet si lëndim i 

rëndë trupor, të cilat lëndime na dërgon tek elementi esencial të kryerjes së veprës penale, të 

cilat lëndime vërtetohen edhe nga  

 

akt ekspertimi i ekspertit mjeko ligjor dr. N.Htë datës 07.11.2016, lidhur me natyrën, 

shkallën dhe karakterin e lëndimeve trupore të dëmtuarit B.K,  

 

Deklaratës të dëmtuarit e cila është në përputhje të plotë me ekspertizën e cekur 

mjekësore gjykata në tërësi ja fali besimin ngase për gjykatën ishte bindëse dhe në përputhje 

edhe me provat materiale: 

 

Deklarata e të dëmtuarit në tërësin e saj përputhet pjesërisht edhe me deklaratën e 

dëshmitarit L.A, i cili në deklaratën e tij vërtetoi se punon si punëtor në bastoren “...” , këtu të 

akuzuarin F.B e njeh, pasi që një kohë lokali ku punon dëshmitari si punëtor, ka qenë i lëshuar 

me qira pikërisht nga i njëjti. Të dëmtuarin B.K, e njeh vetëm si figurë pasi që i njëjti ka qenë 

si klient i rregullt, dhe vizitor i kohë pas kohshëm i bastores ku punon dëshmitari, Në 

momentin kritik, i dëmtuari ... ka qenë duke ardhur tek lokali i cekur, së bashku me 

dëshmitarin R.I, derisa dëshmitari ka qenë duke pirë kafe me të akuzuarin F.B, në momentin 

kur është afruar tek lokali për të hyrë këtu i dëmtuari B.K, ka dëgjuar kur i akuzuari F., i është 

drejtuar të dëmtuarit largohu nga këtu. Në këtë moment dëshmitari ka hyrë në lokal, nga se 

ngjarja e cekur më lartë ka ndodhur para lokalit. Grushtime në mes të këtyre dyve i njëjti nuk 

kavërejtur, vetëm ka vërejtur një shtyerje në mes të këtyre dyve, si dhe kur filluan që ti ndajmë. 

...i ka pasur lëndime në pjesën e hundës, dhe ate e njëjta i ka gjakosur, pra ka pas gjak në 

hundë. Ndihmën e parë të dëmtuarit i ka ofruar dëshmitari i ka ofruar disa palloma për ta 

ndalur gjakun në hundë, Ora e saktë kur ka ndodhur rasti nuk i kujtohet, por e din që ka qenë 

pasdite vonë, gjegjësisht buzë mbrëmje. Në momentin kur ka ardhur ...i në lokal,  i akuzuari F., 

ka qenë mu pranë lokalit, dhe me të vërejtur të njëjtit, aty kanë filluar edhe mosmarrëveshjet.  

 

Provat e cekura e të vërtetuara në mënyrë të plotë si më lartë janë në përputhje  edhe me 

deklaratat e dëshmitarve S.Sh dhe G.K, të cilët vërtetojnë se me propozimin e mikut të 

dëshmitarir S.Sh, tani i ndjerë, burrit të motrës së ...it, i njëjti e ka propozuar S.Sh si pleqnar që 

të ndërmjetësoj për pajtim në mes të akuzuarit F.B dhe të dëmtuarit B.Kt. Se bashku dëshmitari 

S.Sh, me mikun e tij tani të ndjerë si dhe dëshmitari këtu G.K, kanë shkuar për këtë rast me 

dëshirën dhe vullnetin e tyre për ti pajtuar këta të dy pas rastit të ndodhur. Po i akuzuari F.B, 

siç e quajnë C., i ka dërguar dy vetë dhe ate F.D nga Shqipëria dhe një person tjetër B.B, nga 

ana e Suharekës, me këta janë takuar në restorantin "..." në Prizren, të pestit janë ulur, e në 

shoqërinë e tyre ka qenë vetëm i dëmtuari ..., ndërsa i akuzuari F. nuk ka qenë, kanë tentuar ta 

bindim ...in, por i njëjti nuk ka pranuar asesi duke kërkuar kompensim, shuma që e ka kërkuar 

për kompensim ka qenë 10.000 euro, ndërsa motra e të dëmtuarit, bashkëshortja e mikut të 

dëshmitarit S.Sh, i ka propozuar të kërkoj 8.000 euro, me kusht që 2.000 euro do të jap ajo vet. 

Pas kësaj oferte të dëmtuarit, dy personat që i kishte dërguar i akuzuari F., deklaruan që i 

akuzuari F. nuk po e pranon të paguaj kompensim, dhe nga kjo edhe nuk arritën ta përfundojmë 

këtë punë. Dëshmitari G.K,  në deklaratën e tij e cila në tërësin e saj është identike me 

deklaratën e dëshmitarit S.Sh, vërteton po ashtu faktin se së bashku edhe me dëshmitarin S.Sh, 
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si dhe një person tjetër R.G, po ashtu nga fshati ..., tani i ndjerë, kanë shkuar tek këtu palët e 

përfshira, edhe te njëri edhe te tjetri, qëllimi i tyre  ka qenë që ti pajtojnë, pasi që dëshmitari të 

dëmtuarin B.K e ka vëlla të bashkëshortes, por të 4-5 herat e tyre edhe për kundër tentimit 

dëshirës dhe vullnetit të tyre për ti pajtuar nuk arritën ti pajtojnë. 

 

Deklaratat e dëshmitarve S.Sh dhe G.K, vërtetojnë faktin se rrethanën e tentimit të tyre 

për ti pajtuar palët e përfshira në këtë çështje penale gjegjësisht që të arrihet pajtimi në mes të 

akuzuarit F.B dhe të dëmtuarit B.K, pasi që i akuzuari me veprimet e tij të përshkruara si në 

dispozitiv i ka shkaktuar të dëmtuarit lëndime të rënda trupore të përshkruara si më lartë   

 

Provave të cekura më lartë të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor gjykata në tërësi 

ju fali besimin pasi që të njëjtat janë identike dhe në përputhshmri të plotë me njëra tjetrën dhe 

si të tilla si tërësi vërtetojnë në tërësi gjendjen e plotë dhe të saktë faktike të përshkruar si në 

dispozitiv të aktakuzës, e kjo nga deklarata e të dëmtuarit B.K, dëshmitarit L.A si dhe në bazë 

të ekspertizës mjeko ligjore të ekspertit mjeko ligjor dr. N.H të datës 07.11.2016, lidhur me 

natyrën, shkallën dhe karakterin e lëndimeve trupore të dëmtuarit B.K, ndërsa nga deklaratat e 

dëshmitarve S.Sh dhe G.K, vërtetojnë se të njëjtit kanë tentuar për ti pajtuar të dëmtuarin B.K 

me të akuzuarin F.B,për shkak të shkaktimit të lëndimeve trupore të dëmtuarit nga i akuzuari. 

 

 

. Ndërsa sa i përket deklaratës të dëshmitarit B.B, të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor ku i 

njëjti nuk ka qenë në vend të ngjarjes por për rastin si rast ka kuptuar pasi që ka përfunduar 

ngjarja dhe i njëjti në deklaratën e tij më shumë përqëndrohet për borxhin që sipas tij i kishte i 

dëmtuari të akuzuarit dhe së bashku me një person tjetër kishin tentuar të bindin të dëmtuarin të 

paguaj borxhin të akuzuarit paraprakisht e pastaj të bisedojnë lidhur me pajtimin në mes të 

dëmtuarit dhe të akuzuarit,  gjykata pjesërisht ju fali besimin, por tentimi i dëshmitarit të cekur 

që të bind të dëmtuarin që të kthej borxhin, gjykata deklaratën dhe tentimin e dëshmitarit e 

konsideron si jo lëndore për këtë çështje penale, pasi që objekt i kësaj çështje penale është 

lëndimi i rëndë trupor e jo borxhi, andaj sipas kopnstatimit të gjykatës deklarata e dëshmitarit 

të cekur nuk vërtetoi asnjë fakt lidhur me vërtetimin e plotë dhe të saktë të gjendjes faktike, 

ndërsa deklaratës të dëshmitarit R.I, gjykata nuk i fali besimin ngase e njëjta ishte 

kontrandiktore, konfuze dhe e pamshtetur dhe e pabazuar në asnjë fakt apo provë konkrete, aq 

më shumë është në kundërshtim të plotë me provat e lartëcekura të cilave gjykata në tërësi ju 

fali besimin e në bazë të cilave prova edhe vërtetoi në mënyrë të plotë dhe të saktë gjendjen 

faktike si në dispozitiv. 

 

Deklaratës të akuzuarit F.B, të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor në mbrojtjen e vet është 

takuar para shtëpisë. Gjatë qëndrimit në tavolinë pranë shtëpisë kanë ardhur këtu i dëmtuari 

B.K së bashku me dëshmitarin  R.I, i akuzuari i është afruar tavolinës të akuzuarit dhe aty ka 

filluar një fjalosje në mes të akuzuarit dhe të dëmtuarit fillimisht për një borxh që i akuzuari 

pretendonte se ja kishte i dëmtuari dhe ate në shumë të hollave prej 1.500 euro. Këtë shumë të 

hollave sipas akuzuarit i njëjti ja kishte dhënë të dëmtuarit rreth vitit 2011, pra 5 vite para rastit 

të ndodhur, dhe në këtë periudhë pesë vjeçare disa herë i kishte  kërkuar të njëjtit të i kthej 

borxhin, Me të vërejtur të dëmtuarin që i është afruar tek tavolina i akuzuari i ka kërkuar këtu 

të dëmtuarit që të largohet, por i njëjti jo vetën që nuk u larguar, por edhe i është drejtuar me 

fjalët “kush je ti, që unë të largohem”, dhe pas kësaj përgjigje i akuzuari  është ngritur në 

këmbë, dhe kanë filluar të shtyhehen njëri me tjetrin, aty ka ndërhyrë R.I, i cili ishte në shoqëri 

me të dëmtuarin, dhe i ndau, shoqja e të akuzuarit ka vërejtur këtë shtyerje nga terasa  dhe e 

njëjta zbriti poshtë, duke e futur të akuzuarin brenda në shtëpi, në mënyrë që të largohet nga 
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këtu i dëmtuari, dhe i akuzuari hyri brenda në shtëpi. I akuzuari përsëritë si më lart se me këtu 

të dëmtuarin ... vetëm janë shtyer, të njëjtin nuk e ka goditur fare, pasi që në mes ka qenë 

dëshmitari R.I, Me rastin e ardhjes të ... dhe R. tek tavolina e tij jo nuk ka vërejtur ndonjë 

lëndim në pjesën e fytyrës, apo më konkretisht në hundë këtu të dëmtuarit B.K. Derisa ka qenë 

aië prezent me të njëjtin, i njëjti nuk ka pasur kurrfarë lëndime. Me rastin e shtyrjeve të dy 

anshme, nuk ka vërejtur që ...i është rrëzuar.  

 

Në vazhdim të deklaratës së vet deklaron se nuk ka dërguar kurrfarë njerëz që kanë 

qenë dëshmitar në këtë çështje penale për tu pajtuar dhe për të ta falur, aq ma shumë sipas tij as 

që ka pasur nevojë të të dërgoj, është fakt që ka dërguar personat te i dëmtuari për ta kërkuar 

borxhin paraprakë prej 1.500 euro, personin që e ka dërguar tek i dëmtuari për ti kërkuar 

borxhin ka qenë dëshmitari B.B. I njëjti nuk i ka udhëzuar dhe nuk ka kërkuar nga dëshmitarët 

e cekur S.Sh dhe G.K që të shkojnë të bisedojnë me ...in, e pse të njëjtit kanë shkuar, i akuzuari 

deklaron që nuk e di. Në fund deklaron që ai me asnjë veprim të tij nuk i ka shkaktuar lëndime 

trupore këtu të dëmtuarit B.K. 

 

Një deklarate të tillë të akuzuarit gjykata nuk ja fali besimin, ngase qëllimi i të njëjtit si 

për faktin e cekur dhe po ashtu edhe gjatë deklaratës së tij të dhënë në mbrojtjen e vet, sipas 

mendimit të gjykatës është vetëm shmangija nga përgjegjësia penale dhe vepra e cila i vihet në 

barrë, konkretisht është në kontadiktore, e paqartë dhe mjaft e zbehtë dhe e pabazuara lidhur 

me momentin vendimtar të veprimit të shkaktimit të veprës penale dhe ate se si dhe në çfarë 

mënyrë dhe nga kush i dëmtuari pësoi lëndime trupore, lëndime këto të vërtetuara nga 

ekspertiza mjeko ligjore si provë materiale dhe bindëse për gjykatën pasi që e njëjta është në 

përputhje të plotë me deklaratën e vet të dëmtuarit si dhe me deklaratën e dëshmitarit L.A, 

Provat e cekura  përputhen në tërësi në përmbajtjen e tyre dhe janë identike në drejtim të faktit 

se i dëmtuari B.K, ka pësuar lëndime të rënda trupore e që është objekt i kësaj çështje penale,  

 

Me rastin e marrjes të vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoj të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 

lartësisë së dënimit, si rrethana rënduese është marrë fakti se të dëmtuarit i është dëmtuar 

shëndeti dhe trupi, pasi që lëndimet trupore të pësuara të të njëjtit sipas ekspertizës mjeko 

ligjore janë të natyrës dhe karakterit të lëndimeve të rënda trupore, e si rrethanë lehtësuese 

është marrë sjellja korrekte e tij pas kryerjes së veprës penale, është person familjar, baba i dy 

fëmijëve. Është hera e parë që ka ra në konflikt me ligjin, më heret nuk ka qenë i gjykuar, çka 

do të thotë se i ka respektuar rergullat pzitive, në kuptim të dispozitave të nenit 74 gjykata 

vlerësoi rrethanat personale dhe karakterin e të akuzuarit, moshën e të akuzuarit, 

bashkëpunimin e përgjithshëm të akuzuarit me gjykatën, si dhe sjelljen korrekte të tij gjatë 

shqyrtimit si dhe pas veprës penale të shkaktuar, andaj gjykata i shqiptoi të akuzuarit dënimin 

me burgim në kohëzgajtje prej 6 (gjashtë) muajve duke menduar se dënimi i shqiptuar i 

përgjigjet shkallës së përgjegjësisë të tij dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që 

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

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi 

në kuptim te nenit 450 dhe 451 të KPP.  

 

 Vendimin mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontestin e rregullt civil, gjykata e bazoi në 

kuptim të nenit 463 të KPP-ës. 

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 
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     GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.765/2017 me datë 04.01.2019 

 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari,  

Naxhis Sharani                                                                                                       Luan Berisha 

 

 

UDHËZIM  JURIDIK: 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 kësaj 

gjykate,  

  

 

 


