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Numri i lëndës: 2019:072191 

Datë: 03.06.2020 

Numri i dokumentit:     00939774 

                                                                     P.nr.4/19 
NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm,  gjyqtari Shpresa 
Emra, në çështjen penale kundër të pandehurit A.S nga Prizreni rr. .... nr...., për shkak të 
veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 1 nënpar.1.4 të KP-së, duke 
vendosur sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren, PP/II.nr.3043-5/2018 të datës 
03.01.2019, jashtë shqyrtimit gjyqësor me datë 03.06.2020, morri këtë:     

A K T GJ Y K I M 
 

PRANOHET Aktakuza e Prokurorisë Themelore në Prizren, PP/II.nr.3043-5/2018 të 
datës 03.01.2019 dhe kjo gjykatë në kuptim të dispozitave të nenit 495 të KPP-së jep:   
 

URDHËR NDËSHKIMOR 
 
 Ndaj të pandehurit A.S, nga i ati M., e ëma M., i lindur me datë .... në Prizren, me 
banim në Rr. .... nr....., i martuar, punëtor, ka të kryer shkollën fillore, pensionist, i martuar, i 
gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me letërnjoftim 
nr......  
 

ËSHTË FAJTOR 
 

 Se me datë 14.09.2018, rreth orës 13.55 minuta, në Prizren në rrugën “....”, në afërsi 
të çerdhe Y. në Prizren , pasi që fillimisht fjalosen në hapësirat e rrugës ai e sulmon të 
dëmtuarin M.E duke e goditur me grushte disa herë në pjesën e pasme të kokës duke i 
shkaktuar lëndime të lehta trupore , lëndime të përshkruara më përafërsisht si në akt 
ekspertimin e mjekut ligjor të ekspertit Dr. F.B, me numër të lic..... të dt.22.12.2018. 
 

Me këto veprime ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 
1 lidhur me nën paragrafin 1.4 të KP-së.  

Gjykata në kuptim të nenit 7, 8, 9, 10, 41, 42, 43, 46, 73 dhe nenit 188 paragrafi 3 
lidhur me nën paragrafi 1.4 të KP-së i shqipton: 

 
DËNIMIN ME GJOBË 

 
 Të pandehurit A.S i shqiptohet dënimi me gjobë në lartësinë prej 200  (dyqind)€, të 
cilin dënim i pandehuri duhet ta paguaj në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi.  
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 Në rast se dënimi me gjobë nuk realizohet as detyrimisht, gjykata këtë dënim do t’ia 
zëvendësoj të pandehurit me dënim me burgim duke llogaritur 20 Euro për një ditë burgimi, 
respektivisht me 10 (dhjetë) ditë burgim.  
 
 I dëmtuari M.E nga Prizreni lidhur me kërkesën pasurore juridike udhëzohet në 
kontest të rregullt civil -juridik. 
  
 Obligohet i pandehuri që të paguaj shpenzimet e kësaj procedure penale dhe atë në 
emër të ekspertizës mjeko-ligjore shumën prej 20.88€ dhe paushallin gjyqësorë në shumë 
prej 20 €, të gjitha në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 
kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm.  

A r s y e t i m  
 

Prokuroria Themelore në Prizren, ka parashtruar Aktakuzë PP/II.nr.3043-5/2018 të 
datës 03.01.2019, ndaj të pandehurit A.S për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga 
neni 188 paragrafi 1 lidhur me nënparagrafin 1.4 të KP-së dhe gjithashtu ka kërkuar që gjykata 
pa e mbajtur shqyrtimin gjyqësor të jep URDHËR NDËSHKIMOR me të cilin të akuzuarit do ti 
shqiptohet dënimi me gjobë.  

 
Pas shikimit të shkresave të lëndës dhe provave që gjinden në shkresat e lëndës, 

gjyqtari në harmoni me dispozitat e nenit 495 të KPP-së, gjeti se janë plotësuar kushtet nga 
neni 493 të KPP-së  dhe në  harmoni me nenin 495 paragrafi 1 të KPP-së, vendosi që ta pranoj 
kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimor. 

 
Gjykata konsideron se provat e bashkëngjitura në shkresat e lëndës si: Raporti 

mjekësor për të dëmtuarin M.E i spitalit të Emergjencës në Prizren me protokoll nr. .... e dt. 
14.09.2018 , akt ekspertimi i ekspertit mjekoligjor Dr F.B me numër të  lic..... të dt.22.12.2018   
deklarata e të pandehurit dhe të dëmtuarit dhënë në stacionin e policisë si dhe shkresat e 
tjera të bashkangjitura në lëndë janë prova të besueshme mbi bazën e të cilave vërtetohet se 
i akuzuari është kryerësi i veprës penale për të cilën akuzohet.  

 
Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike është marr në kuptim të dispozitave të nenit 

463 të KPP-së.  
 
Vendimi mbi paushallin gjyqësorë (shpenzimet procedurale) është marr. në kuptim të 

dispozitave të nenit 450, 451 dhe 453 të KPP-së.  
 
Me sa u tha më lartë, në kuptim të dispozitave të nenit 495 të KPP-së, u vendos në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.        
         GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 
P.nr.4/2019 datë 03.06.2020 

2019:072191, 03.06.2020 

                                Gjyqtarja 

                     Shpresa Emra  
 
UDHËZIM JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi është i lejuar kundërshtimi në afat prej 8 (tetë) 
ditëve nga dita e pranimit të njëjtit.    


