
            P.nr.767/2011 

  
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 lëndën penale kundër të akuzuzuarëve F.S dhe B.S, të dy nga 

Prizreni, për shkak të veprës penale të lëndimit të rëndë trupor në bashkëkryerje nga 

neni 154 par.1 nën par. 5 lidhur me nenin 23 të KPK-së, sipas aktakuzës të 

Prokurorisë themelore në Prizren PP.nr.636/2011 të datës 26.04.2011 pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor në pranin e Prokurorit të shtetit në Prizren, Beqë Shala, të 

akuzuarëve dhe të dëmtuarit, me datë 01.08.2014 publikisht morri dhe shpalli  këtë: 

  

  
A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

  

Ndaj të akuzuarëve: 

  

F.S,  nga i ati S. dhe e ëma H. e lindur I., i lindur me   datë …, në Ferizaj, tani 

jeton në Prizren, në rrugën “…”, nr…., ka të kryer gjashtë klasë të shkollës fillore, 

punëtor, i martuar, baba i … fëmijëve, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i 

gjendjes së mesme ekonomike. 

  

B.S, nga i ati S. dhe e ëma H. e lindur Ibrahimi, i lindur me   datë …, në Ferizaj, 

tani jeton në Prizren, në rrugën “…”, nr…., ka të kryer katër klasë të shkollës fillore, 

punëtor, i martuar, baba i …ëmijëve, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i 

gjendjes së mesme ekonomike. 

  

Konform nenit 363  par.1 pika 1.1 të KPP-së 

  
REFUZOHET AKUZA 

  

Se me 19.10.2010, rreth orës 01:30 min, pas mesnate, në bashkëveprim, në 

Prizren, në rrugën “...”, i shkaktojnë lëndime të rënda trupore personit tjetër, e cila 

rezulton me dëmtimin e përhershëm të shëndetit të personit tjetër, në atë mënyrë që 

pas një fjalosjeje të shkurtër në mes të pandehureve dhe të dëmtuarit E.V, e sulmojnë 

fizikisht, fillimisht e kapin për krahu, e më pas e godasin me grushta dhe shqelma në 

pjesë të ndryshme të trupit, me të cilin rast të dëmtuarit i shkaktojnë lëndime të rënda 

trupore dhe atë mbrejtje e kokës, të fëtyrës si dhe buzëve të gojës në formë të 

ndrydhjeve, gërvishtjeve sipërfaqësore të formës së çregullt, mbrejtje e dorës së majtë 

në formë të ndrydhjes, të të enjturit e përcjellur me frakturë (thyerje) të eshtrave të 



gishtrinjëve të tretë dhe të katërt të dorës së majt, të cilat lëndime më për së afrmi janë 

përshkruar në mendimin e ekspertit mjeko logjor dr. A.S, të datës 10.03.2011, 

  
Kësodore kishin për të kryer veprën penale të lëndimit të rëndë trupor në 

bashkëkryerje nga neni 154 par.1 nën par. 5 lidhur me nenin 23 të KPK-së. 
  

         Për shkak se prokurori i Prokurorisë themelore në Prizren është tërhequr nga 

akuza. 

  

I dëmtuari E. (S). V, nga Prizreni, rruga “...” nr. … për realizimin e kërkesës 

pronsore juridike udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

      

          Shpenzimet e procedurës penale bien në barë të mjeteve buxhetore të kësaj  

gjykate. 

   

  
A r s y e t i m 

  

Prokuroria themelore në Prizren, ka parashtruar aktakuzën PP.nr.636/2011 të 

datës 26.04.2011 kundër të akuzuarëve F.S dhe B.S, të dy nga Prizreni, për shkak të 

veprës penale të lëndimit të rëndë trupor në bashkëkryerje nga neni 154 par.1 nën par. 

5 lidhur me nenin 23 të KPK-së, 

  

Prokurori i shtetit Beqë Shala, në fjalën e tij përfundimtare deklaron se tërhiqet 

nga ndjekja e mëtutjeshme penale të akuzuarëve F.Sdhe B.S, ngase në shqyrtimin e 

sotëm gjyqësor, në bazë të provave të administruara gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor në 

asnjë mënyrë nuk është vërtetuar se të akuzuarit kanë kryer veprën penale e cila ju 

vihet në barrë. Në veçanti kjo vërtetohet edhe nga deklarimi i të dëmtuarit – 

dëshmitarit E.V, 

  

Gjykata duke vlerësuar rrjedhën e shqyrtimit gjyqësor, provat në shkresat e 

lëndës, deklaratat e të dëmtuarit dhe të akuzuarëve, fjalën përfundimtare të prokurorit 

dhe provave materiale që janë pjesë përbërse e shkresave të lëndës ka vendosur si në 

shqiptim të aktakuzës. 

  

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor gjykata 

e bazoi në kuptim te nenit 450 dhe 451 të KPP. 

  

Vendimin mbi kërkesën pronësore juridike gjykata e bazoi në kuptim te nenit 

463 të KPP. 

  

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



  
     
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.767/2011 me datë 01.08.2014 
  

  
Procesmbajtesja                                                              Gjyqtari, 
Naxhis Sharani,                                                                                                       Luan Berisha 
  

  

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakenaqur ka te drejtë 

ankese në afat prej 15 ditesh nga dita e marrjes se njejtes, Gjykates se Apelit ne 

Prishtinë nëpërmjet  kësaj gjykate. 

           

  

  

  
 


