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            P.nr.104/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC/ Departamenti i 

Përgjithshëm - Divizioni Penal, gjyqtari Mizahir Shabani, me sekretaren juridike Shemsije Shehu, 

në lëndën penale kundër të akuzuarve L. I. nga Rahoveci, për shkak të veprës penale lëndim i 

lehtë trupor nga neni 188/1 të KPRK-së, si dhe S. S., nga Rahoveci, rr. “Xh. e E. E.”, p.nr., për 

shkak të veprës penale sulm nga neni 187/1 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore në Gjakovë – Departamenti Përgjithshëm PP/II.nr.191/2019 të datës 

13.03.2019, për dhënien e urdhrit ndëshkimor,  më datë 20.06.2019, mori këtë: 

  

 

                                                         A K T G J Y K I M 
 

 

PRANOHET kërkesa e Prokurorisë Themelore Gjakovë – Departamenti Përgjithshëm 

PP/II.nr.191/2019 të datës 07.06.2019,  andaj gjykata jep këtë: 

 

 

URDHËR NDËSHKIMOR 

 

 Të akuzuarit:  

 

1. L. I., nga Rahoveci, i biri i Xh. dhe i N. e gjinisë H., i lindur me dt. ..., në Rahovec rr. 

‘’Sh. M.’’ ku dhe tani banon, i  martuar,  punëtorë krahu, i gjendjes së dobët ekonomike, me 

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

 

2. S. S., nga  Rahoveci, i biri i J. dhe i H., e gjinisë M., i lindur me dt. ... në Rahovec, ku 

dhe tani banon, rr. ‘’ Xh. e E. E.’’,  i pa martuar,  i papunë, i gjendjes së mesme ekonomike, me 

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

 

 

1. I akuzuari, L. I.,  

 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

S e p s e: 

 

 I. Më dt. 20.01.2019, rreth orës 13:00 min,në Rr. ‘’Sh. M.’’ pn, pikërishtë afër furrës së 

bukës P. afër Kuvendit Komunal, i shkakton lëndime të lehta trupore personti tjetër në atë mënyrë 

që i pandehuri L. I. takohet në vendin e lartëcekur me të dëmtuarit mikun e tijë S. S. dhe pas një 

mosmarrëveshje në mes tyre, për faktin se gruaja e të pandehurit L. me motrën e të dëmtuarit nuk 

i kishin raportet e mira dhe kishin disa probleme, për një moment i pandehuri me të dëmtuarin 
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fillojnë të fjalosen në mes vete e më pas i pandehuri e godet me grushte në fytyrë të dëmtuarin , 

duke i shkaktuar lëndime të lehta trupore sipas Akt Ekspertizës mjeko-ligjore të Dr. V. K. të 

dt.26.02.2019. 

 

                                                                     

- Kësodore ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188/1 të KPRK-së. 

 

 

2. I akuzuari, S. S., 

 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

S e p s e: 

 

II. Më dt. Kohë dhe vend të njëjtë si në dispozitivin e parë të dispozitivizit,  me dashje 

përdor forcën ndaj personit tjetër në atë mënyrë që i pandehuri S. takohet në vendin e lartëcekur 

me të dëmtuarin mikun e tij L. dhe pas një mosmarrëveshje të më hershme në mes tyre lidhur me 

motrën e të pandehurit e cila është bashkëshortja e të dëmtuarit e që kishin mosmarrëveshje në 

mes vete, fillimisht fillojnë të fjalosen e më pas i pandehuri e godet të dëmtuarin me grusht në 

kokë me ç’rast të dëmtuarit i shkakton dhimbje. 

 

 

- Kësodore ka kryer veprën penale sulm nga neni 187/1 të KPRK-së. 

                                                            

 

Prandaj gjykata në bazë të nenit  4, 41, 46, 73, 188/1, 187/1 të KPRK-së, si dhe  neneve 

365, 493 dhe  495 të KPPK-së, të akuzuarve iu shqipton:  

 

 

 

                         DËNIMIN ME GJOBË 

 

 

           Të akuzuarin L. I.: 

 

Për veprën penale si në pikën I të këtij dispozitivi në shumën prej njëqind (100) €uro. 

 
 

           Të akuzuarin S. S.: 

 

Për veprën penale si në pikën II të këtij dispozitivi në shumën prej njëqind (100) €uro. 

    

Nëse gjoba nuk mund të ekzekutohet as me detyrim dhe në format tjera sipas nenit 46 të 

KPRK-së, e njëjta të akuzuarve L. I. dhe S. S. do t’i shndërrohet në dënim burgu prej pesë (5) 

ditëve,  ashtu që për çdo 20 €uro do të i’u llogaritet 1 (një) ditë burg. 
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 Të dëmtuarit L. Xh. I. nga Rahoveci, dhe S. J. S. nga Rahoveci, udhëzohen që kërkesën e 

tyre pasurore-juridike ta realizojnë në procedurë të rregullt civile. 

 

Obligohen të pandehurit që në mënyrë solidare të i paguajnë kësaj gjykate, në emër të 

shpenzimeve të procedurës penale dhe atë ekspertizës të ekspertit mjeko-ligjore shumën prej 

20.44 €uro, dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50 €uro, në afat prej 15 ditëve nga 

dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

                 

   A r s y e t i m  
 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë – Departamenti Përgjithshëm, kësaj gjykate ia ka 

parashtruar aktakuzë PP/II.nr.191/2019 të datës 13.03.2019, kundër të akuzuarëve L. I., nga 

Rahoveci, për shkak të veprave penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 parag.1 të KPRK-së, si 

dhe S. S., nga Rahoveci, rr. “Xh. e E. E.”, p.nr. për shkak të veprës penale sulm nga neni 187/1 

dhe ka ushtruar kërkesë për dhënien e urdhrit ndëshkimor me arsyetim se ka prova të 

mjaftueshme dhe të besueshme  nga kallëzimi penal që vërtetojnë kryerjen e këtyre veprave 

penale nga ana e të akuzuarëve. 

              

Gjykata gjatë shqyrtimit paraprak të kërkesës për dhënien e urdhrit ndëshkimor gjeti se 

janë plotësuar kushtet ligjore për pranueshmërinë për dhënien e urdhrit ndëshkimor në vështrim të 

nenit 495 paragrafi 1 të KPPK. 

 

 Gjykata duke i vlerësuar provat materiale të bashkangjitura në shkresat e lëndës dhe atë:  

-Raporti i Oficerit S. H. KI-..., i dt.20.01.2019; 

-Deklarata e të dëmtuarëve, dhënë në polici më  dt.21.01.2018; 

-Raportet mjekësore të dt.20.01.2019, i lëshuar nga QKMF në Rahovec; 

-Ekspertiza mjekoligjore e Dr. V. K., të dt. 26.02.2019, si dhe shkresat tjera të 

bashkangjitur në këtë lëndë, andaj gjykata konstaton se këto prova janë bindëse, të besuara dhe të 

bazuara dhe njëkohësisht vërtetojnë se të pandehurit i kanë kryer veprat penale për të cilat 

akuzohen, prandaj gjykata të njëjtit i shpalli fajtorë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

     Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarëve që kërkesën pasurore-juridike ta realizojnë në 

procedurën civile bazohet në nenin 463 të KPPK.  

 

Vendimi mbi shpenzimet dhe paushallit gjyqësor bazohet në nenin 450 paragrafi 2 nën 

paragrafi 2.1 dhe 2.6 lidhur me nenin 452 paragrafi1 të KPPK. 

 

Nga sa u tha më lartë e në vështrim të nenit 365 të KPPK-së,  u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimit. 

  

                    

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË- DEGA NË RAHOVEC 

                         Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni Penal 

                                    P.nr.104/19 të datës 20.06.2019 
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Sekr. juridike                                                                               G J Y Q T A R I 

Shemsije Shehu                                                    Mizahir Shabani  

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimit mund të ushtrohet kundërshtimi në afat prej 8 

ditëve nga dita e pranimit, për Gjykatën Themelore Gjakovë – dega Rahovec. 


