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Numri i lëndës: 2019:085798 

Datë: 15.11.2019 

Numri i dokumentit:     00652451 

 

        P.nr.114/19                                                                                                

                                                                                                                                                                          

      NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC/Departamenti i 

Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Mizahir Shabani, me sekretaren 

juridike Shemsije Shehu, në lëndën penale kundër të akuzuarës B. B. nga F. K., për shkak të 

veprave penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188/1-1.4 dhe asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë 

nga neni 333/1   të KPRK-së, e akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore nё Gjakovë-

Departamenti i Përgjithshëm PP/II.nr.176/2019 të datës 27.03.2019, duke vendosur lidhur me 

kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimor, më datë 20.06.2019, merr këtë: 

   

 

 A K T G J Y K I M 

 

 

     PRANOHET kërkesa e Prokurorisë Themelore nё Gjakovë-Departamenti i 

Përgjithshëm PP/II.nr.176/2019 të datës 10.06.2019, andaj  gjykata jep këtë: 

 

  

       URDHËR NDËSHKIMOR 

 

 E akuzuara:  

 

B. B. nga i ati M. dhe e ëma H., e gjinisë B.,e lindur me ..., në F. K., ku edhe tani banon, 

gazetare, e martuar, e gjendjes së mirë ekonomike, me nr. personal ..., shqiptare, shtetase e 

Republikës së Kosovës. 

 

  ËSHTË  FAJTORE 

S e p s e:   

 

I. Me dt.12.01.2019, rreth orës 16:20 min., në rr.’’X. H.’’ në Rahovec, saktësisht në oborrin e 

banesës kolektive, i shkakton lëndime trupore, personit tjetër këtu të dëmtuarës N. S. në atë 

mënyrë që pas një mosmarrëveshje dhe konflikti verbal lidhur me grindjen e fëmijëve të tyre, e 

pandehura fillimisht e ofendon të dëmtuarën N. e më pas i vërsulet duke e goditur me grushta në 

fytyrë, në regjionin e orbitës së syrit të majtë, duke i shkaktuar kështu lëndime të lehta trupore 

me pasoja të përkohshme për shëndetin, të përshkruara sipas ekspertizës mjekoligjore të dr. M. 

G., dt.08.02.2019. 
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-Këso dore ka kryer veprën penale  lëndimi i lehtë trupor nga neni 188/1-1.4 të 

KPRK-së.        

 

 

II. Me datë, kohë dhe vend të njëjtë si në dispozitivin e parë të aktakuzës, dëmton 

pasurinë e të dëmtuarës N. S., në atë mënyrë që gjatë goditjes me grushtë në fytyrë, ia dëmton 

syzat të cilat i kishte pasur të vendosura, me ç’rast i shkakton dëm material në vlerë rreth 250 

Euro. 

 

-Këso dore ka kryer veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333/1 

të KPRK-së.   

  
Andaj gjykata në bazë të nenit 4, 41 ,46, 73, 188/1-1.4, 333/1 të KPRK-së,  nenit 365 dhe  

493 të KPPK-së, të akuzuarës ia shqipton: 

 

 

       DËNIMIN ME GJOBË 

 

 

Për veprën penale nga pika I e dispozitivit, në shumën prej njëqind (100) €. 

 

Për veprën penale nga pika II e dispozitivit, në shumën prej njëqind (100) €. 
 

Gjykata duke u bazuar në nenin 80 par 1 nën par 2.4 të KPRK-së, lidhur me dënimin për 

bashkim të veprave penale, të akuzuarin e 

 

GJ Y K O N 

 

Me dënim me gjobë në shumën e përgjithshme prej dyqind (200) €, të cilat dënime e 

akuzuara duhet t’i paguajë në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

Nëse e akuzuara nuk dëshiron ose nuk mund ta paguajë gjobën, sipas neni 46 të KPRK-

së i njëjti do t’i zëvendësohet në dënim me burgim në kohëzgjatje prej njëzetë (20) ditëve, duke 

llogaritur çdo ditë të burgimit me nga njëzetë (20) euro. 

 

         E dëmtuara N. Q. S. nga Rahoveci, udhëzohet që kërkesën pasurore – juridike ta realizojë 

në  procedurën e rregullt civile. 

 

Obligohet e akuzuara të paguaj shpenzimet e procedurës penale në emër të ekspertizës 

mjeko-ligjore shumën prej 20.00 euro, dhe në emër të shpenzimeve paushalle të paguajë shumën 

prej (30) euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimit. 

 

                                                          A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore nё Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm ka paraqitur aktakuzën 

PP/II.nr.176/2019 të datës 27.03.2019, kundër të pandehurës B. B., nga F. K., ku dhe tani banon, 

për shkak të veprave penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 188/1-1.4 dhe asgjësimi apo dëmtimi 

i pasurisë nga neni 333/1 të KPRK-së, si dhe ka ushtruar kërkesë për dhënien e urdhrit 
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ndëshkimor me arsyetim se ka prova të mjaftueshme  dhe të besueshme  nga kallëzimi penal që 

vërtetojnë kryerjen e kësaj veprave penale nga ana e të akuzuarës. 

                                                                                      

Gjykata pas shqyrtimit të kërkesës për dhënien e urdhrit ndëshkimor, gjeti se janë 

plotësuar kushtet ligjore për pranueshmërinë për dhënien e urdhrit ndëshkimor në kuptim të nenit 

493 paragrafi 1 të KPPK-së. 

                                                                                                                                                                                                               

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

-Deklarata e të dëmtuarës N. S, të dhënë në Stacionin Policor në Rahovec, më 

dt.12.01.2019 dhe në Prokurori më dt.21.03.2019; 

 -Deklarata e dëshmitarit F. Th. dhënë në Polici, më dt.12.01.2019; 

 -Raporti i oficerit A. B. KI ..., dt.12.01.2019; 

 -Ekspertiza mjekoligjore e Dr. M. G., dt.08.02.2019, si dhe foto dokumentacioni dhe 

shkresat e tjera të lëndës. 

  

Gjykata konstaton se këto prova janë bindëse, të besuara dhe të bazuara dhe njëkohësisht 

vërtetojnë se e akuzuara i ka kryer veprat penale për të cilat akuzohet, prandaj gjykata të njëjtën 

e shpalli fajtore dhe e gjykoi si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarës që kërkesën pasurore-juridike të realizojë në 

procedurën civile bazohet në nenin 463 të KPPK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor bazohet në nenin 

450 paragrafi 2 nën paragrafi 2.1 dhe 2.6 lidhur me nenin 452 paragrafi 1 të KPPK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë e në kuptim 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.114/19 me datën 20.06.2019 

 

  

Sekr. Juridike                                                             Gjyqtari i vetëm gjykues 

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. 

 

 

 


