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Numri i lëndës: 2019:247877 

Datë: 27.01.2020 

Numri i dokumentit:     00787638 

P.nr.4512/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

Gjykata Themelore në Prishtinë- Departamenti i Përgjithshëm- gjyqtari i vetëm gjykues, 

Kushtrim Shyti, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Fatime Rafuna, në çështjen 

penale kundër të pandehurit, I.S., i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë –Departamenti i Përgjithshëm PP/II nr. 4637/19, të datës 22.10.2019, për veprën 

penale- Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1 lidhur pika 1.4 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK-së), duke vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë- 

Departamenti i Përgjithshëm, për dhënien e urdhrit ndëshkimor-dënim me gjobë, me datë 

02.12.2019, mori këtë: 

A K T GJ Y K I M 

Miratohet kërkesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, PP/II nr. 

4637/19, të datës 22.10.2019, dhe kjo gjykatë jep këtë: 

                                                        URDHËR NDËSHKIMOR 

I pandehuri I.S., i biri i M. dhe Sh., e gjinisë M., i lindur me ......, me vendbanim në rr. “...........” 

nr. ..., Prishtinë, tregtar, i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, gjendjes së mesme 

ekonomike, posedon këtë numër të ID. ............, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

ËSHTË FAJTOR 

Sepse: Me datën 21.08.2019, rreth orës 14:30,  në rr. “Bajram Bahtiri” afër kafiterisë “K.” në 

Prishtinë,  pasi që i pandehuri I.S., ishte në terasen e kafiterisë “K.”, aty pari ka  trupruar i 

dëmtuari B. K. dhe është ndal të bisedoj me fqiun e vet, atëherë ka ndërhyrë i pandehuri duke i 

thënë të dëmtuarit “çka je ndal këtu, baju prej këtuhit”, dhe përnjëherë është ngritur ka dal nga 

lokali dhe me dashje e ka goditur disa here me grusht në ballë dhe hundë të dëmtuarin duke e 

rrezuar në tokë, me ç`rast i dëmtuari B. K., ka pësuar ndrydhje të indeve të buta të regjionit të 

kokës dhe hundës, të cilat paraqesin dëmtime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për 

shëndetin-, 

-me këtë e ka kryer veprën penale – Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1 pika 1.4 të KPRK-

së. 

Andaj, gjykata konform nenit të sipërpërmendur dhe neneve 1, 2,4, 7, 8, 10, 21,43, të KPRK-së 

si dhe neneve 365 e 495 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës (KPPK-së), të akuzuarin: 
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  E GJYKON 

1. Dënim me gjobë në shumën treqind (300 €), të cilin i pandehuri I.S., obligohet ta paguaj 

brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi.  

 

2. Nëse dënimi i shqiptuar në të holla nuk mund të ekzekutohet, gjykata dënimin me gjobë në 

bazë të nenit 43 të KPRK-së, do ta zëvendësoj me dënim me burg, ku një ditë burgim do të 

llogaritet me njëzet euro (20 €), gjobë. 

 
 

3. I pandehuri dënimin e shqiptuar me gjobë mund ta paguaj me dy këste më së largu deri me 

datën 5 të muajit vijues. Mundësia e pagesës me këste do të revokohet nëse personi i dënuar 

nuk e paguan këstin me kohë. 

 

4. Obligohet i pandehuri që t’i paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare të kësaj gjykate, në emër të paushallit gjyqësor shumën prej njëzet (20 €) euro, 

në emër të ekspertizës mjeko ligjore shumën prej njëzet (20€) të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh, pas plotëfuqishmërisë të këtij aktgjykimi. 

 
 

5. Pala e dëmtuar: B. K., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të 

rregullt juridiko-civil. 

A r s y e t i m i 

Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën, PP/II nr. 

4637/19, të datës 22.10.2019, e ka akuzuar të pandehurin I.S., për shkak të veprës penale- 

Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1 pika 1.4 të KPRK-së, dhe njëherësh, ka kërkuar dhënien 

e urdhrit ndëshkimor-dënim me gjobë, me arsyetimin se ekzistojnë prova të besueshme nga 

kallëzimi penal dhe provat e propozuara lidhur me arsyeshmërinë e aktakuzës së propozuar në 

drejtim të vërtetimit të fakteve se i pandehuri, vërtetë e ka kryer veprën penale, për të cilën 

akuzohet.  

Gjyqtari i vetëm gjykues, me rastin e shqyrtimit paraprak të çështjes, konform nenit 493 të 

KPPK-së, gjeti se janë plotësuar kushtet nga neni 495 të KPPK-së, dhe pranoi kërkesën për 

dhënien e urdhrit ndëshkimor si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, pasi që në shkresat e lëndës ka 

prova të mjaftueshme në bazë të cilave vërtetohet se i pandehuri e ka kryer dhe është penalisht 

përgjegjës për veprën penale e cila i vihet në barrë.  

Kjo gjykatë konsideron se provat e bashkangjitura në shkresat e lëndës, dhe atë: raporti fillestari 

i incidentit i dt. 21.08.2019, raporti i oficerit  dt. 21.08.2019,  Mendimi dhe konstatimi i ekspertit 

mjeko - ligjor dr. F. B., e dt.03.10.2019, për të dëmtuarin,  deklaratat e të dëmtuarit - dëshmitarit 

dhe të pandehurit,  drejtoria e rajonale e teknikes kriminale e dt. 21.09.2019, njësia e forenzikes- 

lista e dëshmive - zingjiri i ruajtjes e dt. 21.09.2019, foto dokumentacioni, si dhe shkresat tjera  

të lëndës janë prova të besueshme mbi bazën e të cilave vërtetohet se i pandehuri ka kryer veprën 

penale për të cilën është akuzuar.   

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushalli gjyqësor është marrë në bazë të nenit 

450 të KPPRK-së.  
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Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest të rregullt civil është marrë në bazë të 

nenit 463 par.2 të KPPRK-së. 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                                             GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

                                               DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 
 P.nr. 4512/19, datë 02.12.2019 

 

 

Bashkëpunëtore profesionale,            

     2019:247877, 02.12.2019 

                                                                                                                              

 

 

                                                                                  Gjyqtari 

Fatime Rafuna                                                                          Kushtrim Shyti 

  

UDHËZIMI JURIDIK: 

Kundër këtij aktgjykimi – urdhri ndëshkimor, i pandehuri apo mbrojtësi i tij mund të paraqesin 

kundërshtim në afatin prej 8 ditësh, nga dita e pranimit të tij, në këtë gjykatë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


