
  
 

 

                                                                                                                             P. nr.104/18 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

  GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-Departamenti I përgjithshëm- me Gjyqtaren  

Diana Sina, me sekretaren juridike Lamije Kuqi, duke vendosur në lëndën penale kundër të 

akuzuarve E.B. dhe J.SH. që dytë nga Gjakova, sipas Aktakuzës të PTH-DP në Gjakovë, 

PP/II.26/2018 të datës 13.02.2018, për shkak të veprës penale në bashkëkryerje të lëndimit të lehte 

trupor , nga neni 188 prg.1 nenprg.1 pika 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, duke vendosur në 

lidhje me propozimin për dhënien e urdhër ndëshkimor me datën 13.04.2018, murr këtë: 

 

 A K T GJ Y K I M 

 
           PRANOHET kërkesa e PTH-DP në Gjakovë, PP.II.26/2018 e datës 13.02.2018 dhe kjo 
Gjykatë, jep këtë: 
                                      URDHËR NDËSHKIMOR 
 
            TË   A K U Z U A R I T: 
 
            E.B., nga i ati M. dhe e ëma L., gjinisë I, data e lindjes .... data e lindjes ...., në Gjakovë, ku 

edhe tani jeton ne Rr.”....”, me nr. personal ...., i pa martuar, me profesion llamarinë punues, ka kryer 

shkollën fillore, shqiptar, shtetas i R.së Kosovës. 

  

 J.SH., nga i ati J., dhe e ëma S., e gjinisë T., data e lindjes ...., ne Gjakove, ku edhe tani jeton 

ne Rr.”....”, me nr. personal ...., i pa martuar, me profesion llamarinë punues, ka kryer shkollën 

fillore, shqiptar , shtetas i R.së Kosovës. 

                                                             J a n ë   f a j t o r : 
  

 Për shkak se : 
 
 Me datën 31.10.2017, rreth orës 20:40 minuta, në afërsi te parkut të qytetit në Gjakovë, të 

pandehurit ne bashkëveprim i shkaktojnë lëndime të lehta trupore te dëmtuarit E.N., në atë mënyrë 

qe pasi te pandehurit para një kohe kishin pasur një mosmarrëveshje me te dëmtuarin, tani në ditën 

kritike pas takimit të rastësishëm dhe një mosmarrëveshje paraprake, të pandehurit e godasin disa 

herë te dëmtuarin me grushta e shkelma ne regjionin e djathtë temthor të kokës, regjionit ijor dhe 

gjurit të djathte, me çka i kanë shkaktuar lëndime të lehta trupore, të konstatuara sipas ekspertizës 

mjeko-ligjore te dt. 30.01.2018  

 

         - me çka në bashkëkryerje kane kryer veprën penale të lëndimit të lehtë trupor  , nga neni 188 

parg. 1 nenprg.1 pika1.4 te lidhur me nenin 31 të KPRK-ës. 

 

         Andaj, Gjykata komfor nenit 4,41,43,46,73 dhe nenit  188 par.1 nenprg.1 pika1.4 lidhur me 

nenin 31  të KPRK-ës, dhe nenit 495 të KPPK-ës, të akuzuarve: 

 

 

 

  

 

            

 

 

 



                                                              IU SH Q I P T O N 

 
              Të akuzuarit E.B. dënim me gjobë në shumën prej 250.-(Dyqindepesdhjet).-€, të cilën 

dënim duhet ta paguaj  në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së Aktgjykimit. 

 

            Të akuzuarit J.SH.  dënim me gjobë në shumën prej 250.-(Dyqindepesdhjet).-€, të cilën 

dënim duhet ta paguaj  në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së Aktgjykimit. 

 

            Nëse personat e dënuar nuk dëshirojnë ose nuk mund të paguajnë gjobën, Gjykata në bazë të 

nenit 46 par.3 të KPRK-ës, dënimi me gjobë do të iu zëvendësoi me dënim burgu në kohëzgjatje prej 

12(dymbëdhjetë) ditësh, për secilin veç e veç, duke llogaritur çdo ditë të qëndrimit në burgim nga 

20.-€.(njëzet) euro, të gjobës. 
 

Detyrohen të akuzuarit që në emër të shpenzimeve procedurale, në emër të akt ekspertimit 

mjeko-ligjor të paguajnë shumën prej 20.00 Euro, në mënyrë solidare, dhe në emër të paushallit 

gjyqësor të paguajnë shumën prej 30,oo.-Euro, secili veç e veç ,e krejt këto në afat prej 15 ditësh, 

pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 

             

I dëmtuari E. B. N. nga Gjakova Rr.”...., kompensimin e dëmit mund ta realizon në kontest 

civil. 

 A r s y e t i m 
 
    Pranë kësaj Gjykate Prokuroria Themelore-Departamenti i përgjithshëm në Gjakovë, ka 

ngritur Aktakuzë PP/II.26/2018 të datës 13.02.2018, kundër të akuzuarve E.B. dhe J.SH. që të dytë 

nga Gjakova, për shkak të veprës penale, lëndim i lehte trupor në bashkëkryerje nga neni 188 par.1 

nën prg.1 pika 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, me propozim që ndaj të akuzuarve të ju jepet 

urdhër ndëshkimor dhe të njëjtëve të ju shqiptohet dënimi me gjobë pa mbajtur shqyrtimin gjyqësor.  

 

               Gjykata me rastin e shqyrtimit paraprak të çështjes komfor nenit 495 të KPPK-ës gjeti se 

janë plotësuar kushtet nga dispozita e nenit 188 par.1 nën prg.1 pika 1.4 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-ës, dhe pa mbajtur shqyrtimin gjyqësor, vendosi që të pranoi kërkesën e PTH-DP në 

Gjakovë, për dhënien e urdhrit ndëshkimor dhe të iu shqiptoi ndaj të akuzuarve dënim me gjobë si në 

dispozitiv të Aktgjykimit. 

 

                Para se të vazhdohet me arsyetim të Aktgjykimit për palën e pa udhëzuar është e 

nevojshme që ti referohet dispozitës së nenit 188 par.1 nënprg. 1 pika 1.4 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-ës e cila dispozitë për kryesin e kësaj vepre penale parasheh dënim me gjobë ose me burgim 

deri në një(1) vit. 

  

    Gjykata vlerëson se provat që janë bashkangjitur propozimit për dhënien e urdhrit 

ndëshkimor të cilat gjinden në shkresat e lëndës siç janë:  

 

- Deklarata e të dëmtuarit E.N. dhënë në Stacionin policor në Gjakovë me dt.31.10.2017. 

- Deklaratat e të pandehurve E.B. dhe J.SH. të dhëne në stacionin Policor në Gjakovë me 

dt.11.11.2017. 

- Raporti i oficerit lidhur me rastin D.SH. PK 9286 të dt. 31.10.2017.   

- Raporti i repartit të emergjencës e lëshuar nga spitali rajonal “I.G.” në Gjakovë, me 

nr.15181 dt.31.10.2017.           

- Akt Ekspertimi mjeko-ligjor e lëshuar nga Dr. F.B. të dt. 15.01.2018. 

- Foto dokumentacioni dhe shkresat e tjera ne lende.  

 

          

 

 

 



 

          Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe në emër të paushallit gjyqësor, është marr 

komfor nenit 450 par. 1 dhe 2 nën paragraf 2.1 dhe 2.6 të KPPK-së. 

 

            Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.2 të KPPK-së. 

 

            Me sa u tha më lartë  u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi mbi urdhrin ndëshkimor. 

 

                                     GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 
Departamenti i përgjithshëm  

                 P. nr.104/18 më datë 13.04.2018. 
 
Sekretarja juridike,         Gj y q t a r j a,  
Lamije Kuqi                                                                                                     Diana Sina 
 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi të akuzuarit dhe mbrojtësit e tyre mund të 

ushtrojnë Kundërshtim, në afat prej 8 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtës, Gjyqtares të kësaj 

Gjykate.  

 

  

                                             


