
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINE 
 

 

1 (3)  

   
20
19
:1
7
55
17

 

Numri i lëndës: 2019:175516 

Datë: 09.07.2020 

Numri i dokumentit:     01017389 

 

  P. nr.2659/19 
 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Avni Syla, në çështjen penale kundër të akuzuarve A.K.dhe N.M., të akuzuar sipas aktakuzës 

së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, PP/II.nr.2644/19, të dt. 14.08.2019, për shkak se secili 

veç e veç ka kryer veprën penale Sulmi nga neni 187 par 1 të KPRK-së, duke vendosur lidhur 

me kërkesën Prokurorisë Themelore në Prishtinë për dhënien e urdhrit ndëshkimor: dënim me 

gjobë, me datë 09.07.2020, mori: 

 

A K T G J Y K I M 

 

Pranohet Kërkesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, PP/II.nr.2644/19, të dt. 14.08.2019, 

gjykata jep këtë: 

  

URDHËR NDËSHKIMOR 

Të akuzuarit: 

 

I. A.K., nga i ati K. dhe e ëma B., e gjinisë J., i lindur me datë ..., në Fushë Kosovë,  me adresë 

banimi Lagjia ..., Rr. “Gj.”, në Fushë Kosovë, i gjendjes së dobët ekonomike, me numër 

personal ....,  i komunitetit rom, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

II. N.M., nga i ati A. dhe e ëma F., e gjinisë S., e lindur me datë ..., në Prishtinë, me adresë 

banimi Lagjia ..., Rr. “Gj.”, në Fushë Kosovë, i gjendjes së mesme ekonomike,  shqiptare, 

shtetase e Republikës së Kosovës. 

 

JANË FAJTORË 
 

Te akuzuarës:  

 

I.N.M., 

Me datë 07.02.2019, rreth orës 19:00 në shtëpinë e përbashkët familjare të të pandehurve e cila 

gjendet në lagjen e romëve nr... në Fushë Kosovë, e pandehura me dashje e ka përdorë forcën 

ndaj personit tjetër pa pëlqimin e atij personi dhe atë kur në shtëpinë e saj kishte shkuar e 

dëmtuara D.C. dhe R.B. me ç’rast D. kishte kërkuar hua për bukë për të ngrënë, ndërsa e 

pandehura N. duke dyshuar se kjo nuk kishte shkuar për të kërkuar bukë por për të ngacmuar 

bashkëshortin e saj A. e ofendon  të dëmtuarën D. duke e sulmuar me duar ku edhe e godet me 

grusht në kokë por që aty kishte ndërhyrë R. duke e larguar D. nga e pandehura në drejtim të 
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shtëpisë së dajës së tij Xh.K., por që e pandehura kishte vazhduar ndjekjen e tyre duke i 

gjuajtur me gjësende të forta në drejtim të dy të dëmtuarve.     

 

Me këtë ka kryer veprën penale Sulmi nga neni 187 par 1 të KPRK-së. 

 

 

II. A.K. 

 

Në të njëjtën ditë kohë dhe vend si në pikën -I- të dispozitivit i pandehuri A.K. derisa në 

shtëpinë e tij, bashkëshortja e tij sulmonte të dëmtuarit D.C. dhe R.B. dhe gjatë largimit të tyre 

kishte mbërri edhe i pandehuri A. i cili po ashtu i kishte sulmuar fizikisht duke përdor forcën 

fikzike e godet me grusht në kokë të dëmtuarin R.B. duke i shkaktuar lëndim në anën e djathtë 

të syrit, pastaj së bashku me bashkëshorten e tij N. kishin vazhduar sulmin ndaj të dëmtuarve 

duke i ndjekur dhe gjuajtur disa mjete të forta në drejtim të tyre.   

 

 Me këtë ka kryer veprën penale Sulmi nga neni 187 par 1 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata konform neneve 7, 17, 21, 41, 43, 46 të KPRK,  si dhe neneve 365 dhe 495 të 

KPPRK-së, të pandehurve iu shqipton këtë:  

 

DËNIM ME GJOBË  

 

I. Të akuzuarit A.K.  i shqipton dënim me gjobë në shumë prej 150.00€ (njëqind e pesë dhjetë 

euro), të cilën  mund ta paguan me 2 këste mujore, duke filluar nga data e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

 

II. Të akuzuarës N.M.  i shqipton dënim me gjobë në shumë prej 150.00€ (njëqind e pesë 

dhjetë euro), të cilën  mund ta paguan me 2 këste mujore, duke filluar nga data e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

  

Nëse dënimi i shqiptuar në të holla nuk mund të ekzekutohet, gjykata të njëjtëve do t’ua 

ekzekutoj gjobën duke iu caktuar  secilit nga një ditë burgimi për 20€, të gjobës. 

 

Obligohen të akuzuarit  që të paguajnë shpenzimet procedurale aq sa do të jenë sipas llogarisë 

së kësaj gjykate dhe atë për  paushallin gjyqësor secili veç e veç shumën prej nga 20€, nga dita 

e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Palët e dëmtuara  për realizimin e kërkesës pasurore – juridike, udhëzohen në kontest juridiko – 

civil. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP/II.nr.2644/19, të dt. 14.08.2019, ka akuzuar A.K. dhe N.M. për shkak se secili veç e veç ka 

kryer veprën penale Sulmi nga neni 187 par 1 të KPRK-së, dhe ka  ushtruar kërkesë për 

dhënien e urdhrit ndëshkimor dënim me gjobë me arsyetim se ka prova të mjaftueshme dhe të 

besueshme nga kallëzimi penal që vërtetojnë kryerjen e kësaj vepre penale nga të akuzuarit.  
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Gjyqtari i çështjes me rastin e shqyrtimit paraprak të çështjes, konform nenit 493 të KPPK, 

gjeti se janë plotësuar kushtet nga neni 495 të KPPK, dhe pranoi kërkesën për dhënien e urdhrit 

ndëshkimorë si në dispozitiv të këtij  aktgjykimi. 

 

Kjo gjykatë konsideron se provat e bashkangjitura nga kallëzimi penal, dhe atë deklarata e të 

dëmtuarës D.C. e dhënë në polici me dt. 07.02.2019, deklarata e të dëmtuarit- dëshmitarit R.B. 

e dhënë në polici me dt. 07.02.2019, deklaratat e të pandehurve të dhëna në polici, si dhe 

fotografitë të cilat gjenden në shkresat e lëndës janë prova të mjaftueshme me të cilën 

vërtetohet se të akuzuarit kanë kryer veprën penale për të cilën akuzohen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës dhe paushallit gjyqësor u mor 

konform nenit 450 të KPPK.  

 

Vendimin për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest juridiko – civil, gjykata e mori në bazë 

të nenit 463 par. 2, të KPPRK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë në bazë të neneve 365 dhe 495 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.2659/19 të dt. 09.07.2020 

 

 

                                                 Gjyqtari 

                                                             Avni Syla 
 

KËSHILLA JURIDIKE: 
Kundër këtij aktgjykimi – urdhri ndëshkimor, i 

pandehuri apo mbrojtësi i tij mund të paraqesin 

kundërshtim në afatin prej 8 ditësh, nga dita e 

pranimit të tij, në këtë gjykatë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


