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Numri i lëndës: 2019:108318 

Datë: 27.01.2020 

Numri i dokumentit:     00786832 

 

  P. nr.285/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Depertamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Avni Syla, në çështjen penale kundër të akuzuarëve E.Sh., M.G. dhe G.B., të akuzuar sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore nga Prishtina, PP.II.nr.1407/2014, të dt. 26.01.2017, për 

shkak të veprës penale Sulmi nga neni 187 par 1 të KPRK-së, si dhe i akuzuari M.G. për shkak 

të veprës penale Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par 1 të KPRK-së, duke vendosur 

lidhur me kërkesën Prokurorisë Themelore në Prishtinë për dhënien e urdhrit ndëshkimor: dënim 

me gjobë, me datë 17.12.2018, mori: 

    

A K T G J Y K I M 

 

Pranohet Kërkesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë Prishtina, PP.nr.1407/2014, të dt. 

26.01.2017, gjykata jep këtë: 

 

URDHËR NDËSHKIMOR 

 

Të akuzuarit: 

 

I. E.Sh., nga i ati S. dhe e ëma S. e gjinisë B. i lindur me datë .............., në Prishtinë, me 

vendbanim në fshatin Sh., Komuna e G., i pa martuar, ka te kryer shkollëne  emesme, taksist, i 

gjendjes se mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

II. M.G., nga i ati R. dhe e ëma S. e gjinisë K., i lindur me datë .............., me vendbanim në 

fshatinë Sh., Komuna e G., ka te kryer shkollën e mesm, i martuar, taksist, i gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

III. G.B., nga i ati R. dhe e ëma Z. e gjinisë J., i lindur me datë .................., me vendbanim në 

fshatinë K., Komuna e Graçanices, ka te kryer shkollën fillore, taksist, i gjendjes se dobët 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

 

 

 

 

JANË FAJTOR 
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Për shkak se:  

 

I. Me datë 23.02.2014, rreth orës 17:00 minuta, te Sheshi i Flamurit, Lagjia Ulpiana në Prishtinë 

te pandehurit, E.Sh., M.G. dhe G.B., përndryshe që të tre duke punuar si taksistë ilegal pas një 

mosmarrëveshje dhe fjalosje që kishin pasur mes veti për shkak të renditjes, prioritetit për bartjen 

e udhëtarëve të njëjtit ishin përleshur mes veti, ashtu që me dashje e kishin sulmuar njëri-tjetërin 

duke e goditur me grushta në pjesë të ndryshme te trupit.   

 

- Me këtë secili veç e veç ka kryer veprën penale Sulmi nga neni 187 par 1 të KPRK-

së. 

 

II. I pandehuri M.G., në kohën dhe vendin e përshkruar si në dispozitivin e parë të aktakuzës me 

qëllim të dëmtimit të pasurisë të personit tjetër, me një copë dryri e kishte goditur veturën “Opel 

Astra”, me targa ....., pronë e të dëmtuarit E.Sh. i njohur me emrin F.Sh. duke ja thyer xhamin e 

fundit si dhe xhamin e anës së djathtë. 

 

- Me ketë i pandehuri M.G. ka kryer veprën penale Asgjësim apo dëmtim i psurisë 

nga neni 333 par 1 të KPRK-së. 
 

Andaj, gjykata konform neneve 7, 17, 21, 41, 43, 46 të KPRK,  si dhe neneve 365 dhe 495 të 

KPPRK-së, shqipton këtë:  

 

DËNIM ME GJOBË  

 

- Të akuzuarit E.Sh. për veprën penale si në pikën I të dispozitivit të vendimit, i shqipton dënim 

me gjobë në shumë prej 200.00€ (dyqind euro), të cilin  mund ta paguan me 2 këste mujore, 

duke filluar nga data e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
 

 

- Të akuzuarit M.G. për veprën e parë penale i shqipton dënim me gjobë në shumë prej 150.00€ 

dhe për veprën e dytë penale i shqipton dënim me gjobë në shumë prej 150.00€. ashtu që në 

bazë të nenit 80 të KPRK-së, i shqipton dënim unik duke i vërtetuar dënimin me gjobë në shumë 

prej 300.00€, (treqind euro), të cilin dënim mund ta paguan me 2 këste mujore, duke filluar nga 

data e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

- Të akuzuarit G.B. për veprën penale si në pikën I të dispozitivit të vendimit, i shqipton dënim 

me gjobë në shumë prej 200.00€ (dyqind euro), të cilin  mund ta paguan me 2 këste mujore, 

duke filluar nga data e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse dënimi i shqiptuar në të holla nuk mund të ekzekutohet, gjykata për të njëjtit do ta ekzekutoj 

duke iu caktuar nga një ditë burgimi për 20€, të gjobës. 
 

Obligohen të akuzuarit  që në mënyrë solidare  të paguajn shpenzimet procedurale dhe për 

ekspertizën mjeko ligjore shumën prej 20,00€, si dhe paushallin gjyqësor secili veç e veç në 

shumë prej nga 20€, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  
 

Palët e dëmtuara  për realizimin e kërkesës pasuroro – juridike, udhëzohen në kontest juridiko – 

civil. 

 

A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.II.nr.1407/2014, të dt. 26.01.2017, ka akuzuar E.Sh., M.G. dhe G.B., se kanë kryer veprën 

penale – Sulmi nga neni 187 par 1 të KPRK-së, si dhe të akuzuarin M.G. për shkak edhe të veprës 

penale Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 par 1 të KPRK-së, 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 të akuzuarit.  
 

Gjyqtari i çështjes me rastin e shqyrtimit paraprak të çështjes, konform nenit 493 të KPPK, gjeti 

se janë plotësuar kushtet nga neni 495 të KPPK, dhe pranoi kërkesën për dhënien e urdhrit 

ndëshkimorë si në dispozitiv të këtij  aktgjykimi. 
 

Kjo gjykatë konsideron se provat e bashkangjitura në shkresat e lëndës, e posaçërisht ekspertiza 

mjeko ligjore e Dr. N. U., e datës 07.03.2016, si dhe shkresat e tjera të lëndës janë prova të 

besueshme mbi bazën e të cilës vërtetohet se të pandehurit E.Sh., M.G. dhe G.B. kanë kryer 

veprat penale si në dispozitivin e parë të këtij vendimi. Gjykata me rastin e marrjes se vendimit 

mori për bazë rrethanat e rastit ku të pandehurit kishin sulmuar njëri tjetërinë  duke e goditur në 

pjesë te ndryshme te trupit me çka kanë shkaktuar lëndime te lehta trupore. Gjykata gjithashtu 

konsideron se provat e bashkangjitura edhe sa i përket veprës së dytë penale nga i akuzuari M.G. 

vërtetohet se i njëjti pas përleshjes që kishte pasur ketë rast me të dëmtuarin E.Sh. të cilit i 

pandehuri me një copë dryri e kishte goditur në veturën pronë të dëmtuarit duke ja thyer xhamin 

e fundit dhe xhamin e anës së djathtë me ç’rast i kishte shkaktuar dëme te konsiderueshme 

materiale nga e cila u vërtetua edhe nga fotografitë e bëra në vendin e ngjarjes, andaj duke i marr 

për bazë të gjitha këto u vërtetua se ndaj të akuzuarëve manifestohen të gjitha elementet e veprës 

penale për të cilat akuzohen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës dhe paushallit gjyqësor u mor konform 

nenit 450 të KPPK.  
 

Vendimin për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest juridiko – civil, gjykata e mori në bazë 

të nenit 463 par. 2, të KPPRK-së. 
 

Nga sa u tha më lartë në bazë të neneve 365 dhe 495 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.285/17 të dt. 17.12.2018 

                                                  

                                                                                                         Gjyqtari 

                                             Avni Syla                                                                      

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi – urdhri ndërshkimor, i 

pandehuri apo mbrojtësi i tij mund të paraqesin 

kundërshtim në afatin prej 8 ditësh, nga dita e 

pranimit të tij, në këtë gjykatë.  


