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Numri i lëndës: 2019:166884 

Datë: 10.06.2020 

Numri i dokumentit:     00953166 

P.nr.2831/2018 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË / Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal, në 
përbërje nga gjyqtarja e vetme gjykuese Medie Bytyçi me pjesëmarrjen e zyrtarit ligjor Bledar Berisha, 

në çështjen penale kundër të pandehurve M. (A.) P.,  për shkak  të veprës penale Sulm nga neni 187 par.1 

të  KPRK-së, dhe të akuzuarit tëN. (A.) P., për shkak të veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 
par.1 pika 1.4 të KPRK-së të akuzuar sipas aktakuzës se Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë/Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.2902/2018, të dt.26.06.2018, duke vendosur lidhur me 

kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë/Departamenti i Përgjithshëm, për dhënien e urdhrit 

ndëshkimor PP.II.nr.2902/2018, të dt.26.06.2018, më dt.04.03.2019, jashtë seancës, mori këtë: 
 

A K T G J Y K I M 

 
PRANOHET kërkesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm  

PP.II.nr.2902/2018, të dt.26.06.2018 për shqiptimin e urdhrit ndëshkimor, 

 
Andaj gjykata konformë nenit 495 të KPPK–së, jep: 

 

URDHËR NDËSHKIMOR 

Të pandehurit: 
 

I.  M. P., i biri i A. dhe M. e gjinisë G., i lindur me .............., në Fushë Kosovë ku edhe jeton në lagjen 

....... i martuar ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së mesme ekonomike, Ashkali, shtetas i 
Republikës së Kosovës,  

 

II. N. P., i biri i A. dhe M. e gjinisë G., i lindur me .............., në Fushë Kosovë ku edhe jeton në lagjen 
....... i martuar ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së mesme ekonomike, Ashkali, shtetas i Republikës 

së Kosovës, 

JANË FAJTOR 

Sepse:  
 

           I pandehuri M. P. 

 
           Me datë 27.06.2016 rreth orës 19:20 në Fushë Kosovë, i pandehuri me dashje e ka sulmuar fizikisht 

të dëmtuarin N.P., në atë menyrë që pas një mosmarrveshjeje të atëçastshme që i pandehuri M. P.kishte 

pasur me vëllaun e tij tani të dëmtuarin N. P. e ka sulmuar duke e goditur me grusht në kokë dhe në pjesë 

të tjera të trupit -, 
 

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

 

 

 

            I pandehuri N. P.  
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            Me datën, kohën dhe vendin e njëjtë si në dispozitivin e parë të kësaj aktakuze, i pandehuri me 

dashje i ka shkaktuar lëndime të lehta trupore të dëmtuarit M. P., në atë mënyrë që pas një 

mosmarrëveshjeje të atëçastshme që i pandehuri N. P. kishte pasur me të dëmtuarin Mentor Puqollin, të 
njëjtin e ka goditur me grusht në kokë dhe pjesë tjera të trupit, ku si pasojë e këtij veprimi i dëmtuari ka 

pësuar lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin, në formë të ndrydhjeve të indeve 

të buta të kërcirit të djathtë si dhe enjtje përreth syrit të majtë- 

 

- Më këtë ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 pika 1.4 të KPRK-

së, 

 
           Andaj, gjykata konform neneve 4; 7; 17; 21; 41; 43; 46, 73  të KPRK-së, si dhe neneve 365 dhe 

495 të KPPRK-së, shqipton këtë:  

 

DËNIM ME GJOBË 
 

           Ashtu qe të pandehurve M. P.dhe N. P., secilit veç e veç iu shqipton dënim me gjobë në shumën 

prej 100 ( njëqind) euro të  cilit dënim janë të obliguar ta paguajnë në afat prej 15 (pesëmbedhjetë) ditëve 
nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

          Po që se dënimi me gjobë nuk mund të realizohet konform nenit 46 të KPRK-së, i njëjti do të 
zëvendësohet me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 5 ditësh duke llogaritur çdo 20 (njëzet) euro me një 

ditë burgim. 

 

         Të pandehurit obligohen që në mënyrë solidare ti paguajnë shpenzimet e procedurës penale aq sa 
do të behën sipas llogarisë përfundimtare dhe atë për ekspertizën mjeko-ligjore në shumën prej 20 (njëzet) 

euro  ndersa secili veç e veç: në emër të programit për kompensimin e viktimave të krimit shumën me 

nga  30 (tridhjetë) euro dhe në emër të paushallit gjyqësor shumen me nga  25 (njëzet e pesë) euro, e të 
gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit me detyrim. 

 
             Të dëmtuarit: M. P. dhe N. P. me vendbanim në Fushë Kosovë në lagjen ................... , për 

realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohen  në kontest të rregullt juridiko-civil. 

A r s y e t i m 

 
            Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.II.nr.2902/2018, të dt. 26.06.2018, ka akuzuar M.P. për shkak të veprës penale Sulm nga neni 187 

par.1 të KPRK-së, dhe N. P. për shkak të veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 pika 1.4 
të KPRK-së, dhe njëherësh nga gjykata ka kërkuar dhënien e urdhrit ndëshkimor me arsyetimin se ka 

prova të mjaftueshme dhe të besueshme nga kallëzimi penal dhe provat e propozuar lidhur me 

arsyeshmërinë e aktakuzës së propozuar e që vërtetojnë kryerjën e kësaj vepre penale nga të pandehurit.  

 
            Gjyqtarja e çështjes me rastin e shqyrtimit paraprak të çështjes, konform nenit 493 të KPPRK-së, 

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

ndëshkimor si në dispozitiv të këtij  aktgjykimi, pasi që në shkresat e lëndës ka prova të mjaftueshme në 
bazë të të cilave vërtetohet se të pandehurit kanë kryer veprat  penale të cilat i vihen në barrë. 

 

           Kjo gjykatë, konsideron se provat e bashkangjitura në shkresat e lëndës, e posaçërisht Mendimi 
dhe konstatimi i ekspertit mjeko-ligjor M. G. e  datës 01.06.2018, Raporti i Policisë, deklaratat e të 

pandehurve, si dhe shkresat e tjera të lëndës janë prova të besueshme mbi bazën e të cilës vërtetohet se të 

pandehurit në kanë  kryer veprat  penale për të cilat akuzohen. 

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

konform nenit 450 par.  2 pika 2.1 dhe 2.6 të KPPRK-së. Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit 

u mor në bazë të Ligjit nr.05/L-036, për kompensimin e viktimave të krimit. 
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            Vendimin për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest juridiko – civil, gjykata e mori në bazë të 

nenit 463 par.1 dhe 2 të KPPRK-së. 

 
             Nga sa u tha më lartë në bazë të neneve 365 dhe 495 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Penal 

P.nr.2831/2018 të dt.04.03.2019 

                                             Gjyqtarja e vetme gjykuese 

                                                                     Medie Bytyçi 

 

 

 

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 njëjtit, në këtë gjykatë. 

 


