
 

P.nr.4555/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtaren Sulltane Hoti, në 

çështjen penale kundër të pandehurit A.G., për shkak të veprës penale, Sulmi nga neni 187 par.1 të KPRK-së, i 

akuzuar sipas aktakuzës dhe kërkesës për dhënien e Urdhrit Ndëshkimor, pa mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor, të 

Prokurorisë Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.5467/18, të datës 29.10.2018, jashtë 

seancës, me datë 08.01.2019, mori: 

    

A K T G J Y K I M 

 

Pranohet Kërkesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.5467/18, të datës 

29.10.2018, dhe kjo gjykatë jep këtë: 
 
 

URDHËR NDËSHKIMOR 

 

I pandehuri: 

 

A.G., nga i ati S. dhe nëna A., e vajzërisë M., data e lindjes..., me vendbanim në fshatin R., Komuna e O., me 

numër personal ..., martuar, i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 
 

 

ËSHTË FAJTOR 
 

Sepse:  

Me datë 06.08.2018, rreth orës 00:50 minuta, në fshatin B., Komuna e O.,në parkingun e Restorantit “A”, i 

pandehuri pas një mosmarrëveshje të atëçastshme me pronarin e Restorantit, të dëmtuarin N.D., lidhur me 

portofolin që i kishte humbur vëllait të tij, i njëjti fillimisht e fyen me fjalë të dëmtuarin dhe pastaj duke përdorur 

forcën me dashje, sulmon atë duke e kapur për fyti dhe duke e shtyrë, ku si rrjedhojë e këtij sulmi i dëmtuari 

kishte kërkuar ndihmë mjekësore pranë QKMF-së në O., mirëpo nuk kishte pësuar lëndime trupore,-  

 

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

Andaj, gjykata konform neneve 4; 7; 17; 23; 41; 43; 46 të KPRK-së, si dhe neneve 365 dhe 495 të KPPRK-së, 

shqipton këtë:  

 

DËNIM ME GJOBË  

 

Në shumë prej 200.00€ (dyqind) Euro, të cilin dënim është i obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditësh prej 

ditës së marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi. 

 

Dënimin e shqiptuar, i pandehuri mund ta paguaj deri në 2 (dy) këste mujore në afat kohor prej 2 (dy) muaj, por 

jo më shumë se 2 (dy) muaj nga dita e marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi. 

 

Nëse i pandehuri nuk e paguan dënimin e shqiptuar, gjykata mundësinë e pagesës me këste do ta revokoj dhe 

konform nenit 46 par.3 të KPRK-së, i njëjti do të zëvendësohet me dënim burgimi duke llogaritur çdo 20 (njëzet) 

Euro me një ditë burgim. 
 

Obligohet i pandehuri që të paguaj shpenzimet procedurës penale aq sa do të llogaritet sipas shpenzimores 

përfundimtare të gjykatës, ndërsa në emër të ekspertizës mjeko ligjore shumën prej 20.00 Euro, ndërsa në emër 

të paushallit gjyqësor shumë prej 30€, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  
 

I dëmtuari, N.D., për realizimin e kërkesës pasurore – juridike, udhëzohet në kontest juridiko – civil. 
 

 



A r s y e t i m 
 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën PP.II.nr.5467/18, të datës 

29.10.2018, ka akuzuar A.G. nga R., Komuna e O., për shkak të veprës penale - Sulmi nga neni 187 par.1 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 kryerjen e kësaj vepre penale nga i pandehuri.  

 

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 i pandehuri e ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë. 

 

Kjo gjykatë konsideron se provat e bashkangjitura në shkresat e lëndës, e posaçërisht deklarata e të dëmtuarit-

dëshmitarit, deklarata e dëshmitarit si dhe deklarata e të pandehurit si dhe shkresat e tjera të lëndës janë prova të 

besueshme mbi bazën e të cilës vërtetohet se i pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor u mor konform nenit 450 

par. dhe 2 pika 2.1 dhe 2.6 të KPPRK-së.  

 

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- 

P.nr.4555/18 të dt.08.01.2019 
 

 

                                        Gjyqtarja, 

                                                   Sulltane Hoti 

 

 

 

 

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. 


