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Numri i lëndës: 2019:165458 

Datë: 07.04.2020 

Numri i dokumentit:     00903599 

 

P.nr.466/19 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË–Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

i vetëm gjykues Drilon Haraçia, me bashkëpunëtorin profesional Driton Sadiku, në lëndën 

penale kundër të pandehurve A.B. nga Gjakova dhe I.B. nga Gjakova, për shkak të veprave 

penale sulm nga neni 184 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, duke vendosur lidhur me 

kërkesën e Prokurorisë Themelore në Gjakovë PP/II.nr.532/2018, të datës 21.12.2018, për 

dhënien e urdhrit ndëshkimor, gjykata jashtë shqyrtimit gjyqësor, me datë 07.04.2020 mori dhe 

përpiloj këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Ndaj të pandehurve:  

 

I.A.B., nga i ati I., e ëma V., e gjinisë B., data e lindjes..., në Gjakovë, ku edhe tani 

banon, i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal ... 

 

II.I.B., nga i ati H., e ëma Sh., e gjinisë H., data e lindjes..., në Pejë, tani me banim në 

Gjakovë, i pa martuar, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së dobët ekonomike, ashkali, 

shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal ... 

 

JANË  F A J T O R  

 

 Sepse:  

 

I.  Me datë 05.06.2019 rreth orës 14:00, në Gjakovë, në bashkëkryerje, saktësisht afër 

stadiumit të futbollit “F.V.”, të pandehurit A.B. dhe I.B. me dashje përdorin forcën ndaj të 

dëmtuarës E.N., e sulmon duke e goditur me grushte dhe shuplaka për shkak të një 

mosmarrëveshje që kishin pasur në mes vete, pasi që kishte vërejtur se i dëmtuari ishte duke 

qëndruar me ish të dashurën e tij Z.G., e tera ishte për çështje xhelozie për ata se bashku A.dhe 

Z. kanë qenë në lidhje, ku kjo lidhje ka përfunduar para një viti.  

 

Me këto veprime në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale: Sulm nga neni 184 

par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.  
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II.  Në kohen dhe ne vendin e njëjtë në bashkëkryerje të pandehurit përdorin forcën ndaj të 

dëmtuarës Z.G. nga Gjakova e cila kishte ndërhyrë për ti ndarë mirëpo të njëjtën e sulmojnë 

duke e goditur me grushte dhe me shuplaka kokës dhe fytyrës, për shkak që e njëjta kishte qenë 

me nje person tjetër dhe se një vit më parë kishte qenë në lidhje me A.B..  

 

Me këto veprime në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale: Sulmi nga neni 184 

par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.  

 

 Andaj gjykata ne kuptim të nenit 495 të KPP-së, jep këtë: 

 

URDHËR  NDËSHKIMOR 

 

Pranohet kërkesa e Prokurorisë Themelore në Gjakovë - Departamenti Përgjithshëm, 

për dhënien e urdhrit ndëshkimor PP/II.nr.972/2019 të datës 15.08.2019. 

 

Andaj, gjykata  ne kuptim të nenit 4, 7, 17,  38, 39, 40 par.1 pika 1.3, nenit 43, 69, 70, 

184 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së dhe nenit 365 të KPP-së, të pandehurve iu shqipton: 

 

D Ë N I M   M E  GJ O B Ë 

 

I.Të akuzuarit të parë A.B., për veprën penale si në dispozitivin I të këtij aktgjykimi i 

shqipton dënim me gjobë në shumë prej 150 (njëqind e pesëdhjetë) €uro, të cilin dënim i 

pandehuri duhet ta paguajë në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi, si dhe për veprën penale si në dispozitivin II të këtij aktgjykimi, dënim me 

gjobë në shumë prej 150 (njëqind e pesëdhjetë) €uro, të cilin dënim i pandehuri duhet ta 

paguajë në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve. 

 

II.Të akuzuarit të dytë I.B., për veprën penale si në dispozitivin I të këtij aktgjykimi i 

shqipton dënim me gjobë në shumë prej 150 (njëqind e pesëdhjetë) €uro, të cilin dënim i 

pandehuri duhet ta paguajë në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi, si dhe për veprën penale si në dispozitivin II të këtij aktgjykimi, dënim me 

gjobë në shumë prej 150 (njëqind e pesëdhjetë) €uro,  të cilin dënim i pandehuri duhet ta 

paguajë në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve. 

 

 Në kuptim të nenit 80 par.2 pika 2.2 të KPRK-së, gjykata të akuzuarve iu shqipton: 

 

 I.Të akuzuarit A.B., për të dy veprat penale për të cilat është shpallur fajtor, dënim unik 

me gjobë më shumë prej 300 (treqind) €uro, të cilin dënim i pandehuri duhet ta paguaj në afat 

prej 15 (pesëmbëdhjetë0 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 II.Të akuzuarit I.B., për të dy veprat penale për të cilat është shpallur fajtor, dënim unik 

me gjobë në shumë prej 300 (treqind) €uro, të cilin dënim i pandehuri duhet ta paguaj në afat 

prej 15 (pesëmbëdhjetë0 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse të pandehurit A.B. dhe I.B., nuk dëshirojnë apo nuk mund ta paguaj dënimin me 

gjobë në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

atëherë dënimi me gjobë të pandehurve i‘u zëvendësohet me dënim me burgim në kohëzgjatje 

prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, ashtu që për çdo ditë të kaluar në burgim do të llogaritet nga 

20 (njëzet) €uro. 
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Të dëmtuarit: E.N. nga Gjakova, dhe Z.G. nga Gjakova, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike udhëzohen në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

 Detyrohen të pandehuri që ti paguajnë shpenzimet e paushallin gjyqësor në shumë prej 

nga 20 (njëzet) €uro, secili veç e veç, ndërsa për programin për kompensimin e viktimave të 

krimit  shumën prej nga 30 (tridhjetë) €uro, secili veç e veç, të gjitha këto në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Gjakovë–Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

parashtruar aktakuzën me numër PP.nr.763/19, të datës 05.07.2019, kundër të pandehurve A.B. 

dhe I.B., për shkak të veprave penale sulm nga neni 184 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 

të cilës ia ka bashkangjitur kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimorë, me të cilën i ka 

propozuar gjykatës që të pranoi kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimor dhe të merr 

aktgjykim pa e mbajtur seancën e shqyrtimit kryesor, me të cilin të pandehurve do tu shqiptoj 

dënimin me gjobë, me arsyetim se ka prova të mjaftueshme se të pandehurit e kanë kryer 

veprën penale e cilat iu vihet në barrë.   

  

Pas shikimit të shkresave të lëndës dhe provave që gjinden në shkresat e lëndës, 

gjyqtari i vetëm gjykues gjeti se janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 493 par.1 të KPP-së dhe 

në kuptim të nenit 495 par.1 të KPP-së, vendosi që ta pranojë kërkesën për dhënien e urdhrit 

ndëshkimor. 

 

 Kjo gjykatë konsideron nga provat e bashkangjitura në shkresat e lëndës dhe atë nga: 

deklaratat e të dëmtuarës Z.G., të dhënë në Stacionin Policor në Gjakovë me datë 05.06.2019, 

deklarata e të dëmtuarit E.N., e dhënë në Stacionin Policor në Gjakovë me datë 05.06.2019, 

raporti fillestar i incidentit me nr. 2019-EA-496, i datës 05.06.2019, raporti i oficerit nr. 2019-

EA-496, i datës 05.06.2019, deklaratat e të pandehurit I.B. e dhënë në Stacionin Policor në 

Gjakovë me datë 05.06.2019, deklarata e të pandehurit A.B., e dhënë në Stacionin Policor në 

Gjakovë me datë 05.06.2019, si dhe shkresat tjera në lëndë u vërtetua se të pandehurit kanë 

kryer veprën penale me të cilat ngarkohen, andaj gjykata iu shqiptoi dënimet si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata konsideron se me dënimet e shqiptuar do të arrihet edhe qëllimi i dënimit, që 

në të ardhmen të pandehurit të mos kryejnë ndonjë vepër penale të paraparë me ligj.  

 

Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuara për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

në kontest civil është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 463 paragrafi 2 të KPP-së.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor është marrë në kuptim të nenit 450 par.1 

dhe par.2 lidhur me nenin 453 par.1 të KPP-së, ndërsa për programin për kompensimin e 

viktimave të krimit është marr konform nenit 39 par.3 nënpar.3.1 të Ligjit Nr.05/L-036 për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

Me sa u tha më lartë, në kuptim të nenit 365 të KPP-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.   

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 
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- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.466/19, me datë 07.04.2020 

 

Bashkëpunëtori profesional,                             Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Driton Sadiku                            Drilon Haraçia 

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet kundërshtimi, në afat prej 

8  ditëve, nga dita e marrjes së të njëjtit, në Gjykatën Themelore në Gjakovë. Nëse i  pandehuri 

nuk parashtron kundërshtim në afatin e paraparë ligjor, aktgjykimi merr formën e prerë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


