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Numri i lëndës: 2019:257319 

Datë: 06.01.2020 

Numri i dokumentit:     00748575 

P.nr.300/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC/Divizioni Penal, gjyqtari i 

vetëm gjykues Ilir Rashkaj, me pjesëmarrjen e procesmbajtësit Shani Canziba, në lëndën penale 

kundër të akuzuarit  K. S., nga Rahoveci, për shkak të veprës penale të sulmit nga neni 184 

paragrafi 1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë-

Departamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr.1090/2019 të datës 24.10.2019, duke vendosur lidhur me 

kërkesën për dhënien e urdhër ndëshkimor, jashtë seancës së shqyrtimit gjyqësor, më datë 

06.01.2020, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

PRANOHET kërkesa e Prokurorisë Themelore Gjakovë - Departamenti i Përgjithshëm,  

PP/II.nr.1090/2019 të datës 24.10.2019. 

 

Andaj gjykata në kuptim të nenit 495, jep: 

 

 

URDHËR  NDËSHKIMOR 

 

I akuzuari, 
 

K. S., nga i ati K. dhe e ëma K., e gjinisë I., i lindur me datë ..., në Rahovec, Rruga “H. P.”, ku 

dhe tani jeton, me nr. personal ..., i martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kaluar kriminale, 

 

 

  ËSHTË  FAJTOR 

 

Sepse,  me datë 13.08.2019, rreth orës 22:30, në Rr. “A. B.” në Rahovec, saktësisht përballë B. 

K. T., me dashje ka përdor forcën fizike ndaj tjetrit dhe atë ndaj të dëmtuarit P. P., në atë mënyrë 

për shkak të mosmarrëveshjeve të mëhershme që kishin pasur mes vete lidhur me sjelljet e të 

dëmtuarit, natën kritike pasi takohen rastësisht, të njëjtit fillimisht fjalosen mes vete e më pas i 

pandehuri e sulmon fizikisht të dëmtuarin duke e goditur disa herë me grushte në kokë dhe pjesë 

të ndryshme të trupit, derisa kanë ndërhyrë disa kalimtar dhe i kanë ndarë, me ç’rast tek i 

dëmtuari ka shkaktuar dhembje dhe shqetësim. 
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 -Me këtë ka kryer veprën penale të sulmit nga neni 184 paragrafi 1 të KPRK-së. 

 

Prandaj gjykata në kuptim të neneve 4, 38, 40 par.1 pika 1.3, 43, 69 dhe 70 të KPRK-së, si dhe  

neneve 365 e 495 të KPPK-së, i shqipton: 

 

                                                        DËNIM  ME  GJOBË 

 

Të akuzuarit,  

 

K. S., në shumë prej dyqind (200) Euro, të cilin dënim është i obliguar që ta paguaj në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditësh, prej ditës së marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi. 

 

Nëse dënimi me gjobë nuk mund të realizohet konform nenit 43 të KPRK-së, i njëjti do të 

zëvendësohet me dënim burgimi, në kohëzgjatje prej dhjetë (10) ditësh, duke llogaritur çdo 

njëzet (20) Euro me një (1) ditë burgim. 

 

Obligohet i akuzuari, që të paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë :Në emër të paushallit 

gjyqësor të paguaj shumën prej tridhjetë (30) Euro, si dhe në emër të kompensimit për viktimat 

e krimit shumën prej tridhjetë (30) Euro, të gjitha këto në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm.  

 

I dëmtuari: P. F. P., nga Rahoveci, Rr.’’G. M.’, p.nr., udhëzohet që kërkesën pasurore ta realizojë 

në kontest të rregullt juridiko-civil. 

                                             

 

A r s y e t i m 
                                     

Prokuroria Themelore e Gjakovës- Departamenti i Përgjithshëm, në këtë gjykatë ka paraqitur 

aktakuzën PP.nr.888/2019 të datës 19.07.2019, kundër  të akuzuarit K. S., nga Rahoveci, për 

shkak të veprës penale të sulmit  nga neni 184 paragrafi 1 të KPRK-së. Po ashtu me aktakuzën e 

lartcekur Gjykatës i ka propozuar që ta pranoj kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimor dhe të 

marr aktgjykim me të cilin do t’i shqiptoj të akuzuarit dënim me gjobë, pasi që konsideron se 

ekzistojnë prova të mjaftueshme me të cilat vërtetohet se i njëjti e ka kryer veprën penale për të 

cilën akuzohet.   

 

Me rastin e shqyrtimit paraprak të çështjes e konform nenit 493 të KPPK-së, gjyqtari i vetëm 

gjykues gjeti se janë plotësuar kushtet nga neni 495 të KPPK-së dhe mori vendim që ta pranoj 

kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimor. 

 

Gjykata konsideron se provat e bashkangjitura në shkresat e lëndës, si:   

 

- Raporti i Oficerit Policor I. C., i datës 13.08.2019; 

- Deklarata e të dëmtuarit P. P., e dhënë në Polici, më datë 13.08.2019; 

- Deklarata e të akuzuarit K. S., e dhënë në Polici, më datë 13.08.2019, si dhe 

- Shkresat tjera në lëndë. 

 

Gjykata, duke u bazuar në këto prova të besueshme vërtetoi se në veprimet e të akuzuarit 

ekzistojnë elementet e veprës penale të sulmit nga neni 184  paragrafi 1 të KPRK-së, për këtë 

edhe i shqiptoi urdhrin ndëshkimor si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Andaj, duke pasur 
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parasysh të lartcekurat  gjykata është e mendimit se edhe me shqiptimin e dënimit me gjobë në 

tërësi do të arrihet qëllimi i dënimit.  

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale, u mor konform nenit 450 par. 1 

dhe 2, nënparagrafi 2.6, lidhur me nenin 453 paragrafi 1 të KPPK-së, ndërsa vendimi për 

kompensimin e viktimave të krimit u mor në kuptim të nenit 39 parg.3. nënparagrafi 3.1 të Ligjit  

Nr.05/L – 036 Për kompensimin e viktimave të krimit. 

      

 Në bazë të nenit 463 par.1 dhe 2 të KPPK-së, pala e dëmtuar është udhëzuar në kontest civil për 

realizimin e kërkesës pasurore-juridike. 

 

Nga sa u tha më lart, e në bazë të neneve 365 e 495 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

                          GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC 

                                                     -Divizioni Penal- 

                                      P.nr.300/2019,  më datë 06.01.2020 

 

Sekretari juridik,                                         Gjyqtari i vetëm gjykues,  

Shani Canziba                                                       Ilir Rashkaj  

  

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet kundërshtimi, në afat prej 

tetë (8) ditëve, nga pranimi i të njëjtit. Pas kalimit të afatit për kundërshtim urdhri ndëshkimor, 

merr formën e prerë. 


