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Numri i lëndës: 2018:068522 

Datë: 14.08.2019 

Numri i dokumentit:     00474754 

 

 

P.nr.1578/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - Departamenti i përgjithshëm, Divizioni Penal, 

gjyqtarja e vetme  Fitore Daci, me bashkëpunëtorin profesional Fatlum Halimi, në lëndën penale 

kundër të pandehurve: D.I., E.I., H.U. dhe A.K., të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Ferizaj PP/II.nr.1957-3/18, të dt.26.11.2018, për veprën penale “Lëndim i lehtë 

trupor” nga neni 188 par.1 nënpar.1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, duke vendosur lidhur me 

kërkesën e Prokurorisë Themelore në Ferizaj, PP/II.nr.1957-3/18, të dt.26.09.2018, për dhënien 

e urdhrit ndëshkimor , Gjykata me dt.14.08.2019 mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

PRANOHET, kërkesa e Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.1957-3/18, të dt.26.11.2018, 

dhe kjo gjykatë jep këtë: 

 

 

URDHËR NDËSHKIMOR 

 

Të pandehurit: 
 

D.I. me vendbanim në Gjilan, afër..., e lindur më ....., nga i ati A. dhe e ëma N., e gjinisë A., 

shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës. 

 

E.I. me vendbanim në Gjilan, afër ....., lindur më ......, nga i ati A. dhe e ëma N., e gjinisë A., 

shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës. 

 

H.U. me vendbanim në Mitrovicë, Rr.”............”, e lindur më ............., nga i ati R., shqiptare, 

shtetase e Republikës së Kosovës. 
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A.K. me vendbanim në Mitrovicë, Rr.”............”, i lindur më ............., nga i ati Rr. dhe e ëma F., 

shqiptar, shtetase e Republikës së Kosovës. 

 

 

JANË FAJTORË 

 

Sepse me datë 21.07.2018, rreth orës 05:00, në restorantin “HIB Petrol” në magjistralen Ferizaj 

– Shkup, pas një fjalosje të çastit, me dashje që t’i shkaktojnë lëndime trupore njëri tjetrit, në 

njërën anë të pandehurit: D.I. dhe E.I., ndërsa në anën tjetër të pandehurit H.U. dhe A.K., e 

sulmojnë fizikisht njëri tjetrin, në atë mënyrë që fillimisht goditen njëra me tjetrën D.I. dhe H.U., 

pastaj ndërhynë edhe të pandehurit tjerë, ku i pandehuri A.K. e godet të pandehurën E.I., ndërsa 

D.I. e godet A.K., me ç’rast E.I., H.U. dhe A.K., marrin lëndime të lehta trupore me dëmtime të 

përkohshme për shëndetin,- 

 

 

- me të cilën, në bashkëkryerje, kanë kryer veprën  penale “Lëndim i lehtë trupor” nga 

neni 188 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

 

Prandaj, gjykata në bazë të nenit 4,7,17,21,41,46, 69, 73 të KPRK-së si dhe nenit 495 të KPPK-

së,   të pandehurit i                                                                                                   

                                                           

 

GJ Y K O N 

 

 

D.I.,  me dënim me gjobë në shumën prej  250 (dyqind e pesëdhjetë) €, të cilin dënim e pandehura 

është e obliguar të e paguajë në afatin prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

E.I., , me dënim me gjobë në shumën prej 250 (dyqind e pesëdhjetë) €, të cilin dënim e  

pandehura është e obliguar të e paguajë në afatin prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. 
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H.U., me dënim me gjobë në shumën prej 250 (dyqind e pesëdhjetë) €, të cilin dënim e  

pandehura është e  obliguar të e paguajë në afatin prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. 

 

A.K., me dënim me gjobë në shumën prej 250 (dyqind e pesëdhjetë) €, të cilin dënim i pandehuri 

është i obliguar të e paguajnë në afatin prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

 

Në rast se dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet në format tjera sipas nenit 46  par.3 të 

KPRK-së, i njëjti do t’u shndërrohet në dënim burgu ashtu që për çdo 20 euro, do t’u llogaritet 

1 (një) ditë burg. 

 

Obligohen të pandehurit që në mënyrë solidare, t’i paguajnë shpenzimet për ekspertizë 

mjekoligjore në shumë prej 50.00 €, në afatin prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. 

 

Obligohen të pandehurit, që secili veç e veç, në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë, dënim 

me gjobë nga 20 €, si dhe nga 30 € për viktimat e krimit, në afatin prej 30 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

 

A  r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj, me aktakuzën PP/II.nr.1957-3/18, të dt.26.11.2018, ka akuzuar 

të pandehurit D.I., E.I., H.U. dhe A.K., për vepër penale “Lëndim i lehtë trupor” nga neni 188 

par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së dhe ka ushtruar kërkesë për dhënien e urdhrit ndëshkimor 

PP/II.nr.1957-3/18, të dt.26.11.2018, me arsyetim se ka prova të mjaftueshme  dhe të besueshme 

nga kallëzimi penal që vërtetojnë kryerjen e kësaj vepre penale nga të pandehurit. 

Gjykata gjatë shqyrtimit paraprak të aktakuzës dhe kërkesës për dhënien e urdhrit ndëshkimor 

gjeti se janë plotësuar kushtet ligjore për aprovimin e kërkesës për dhënien e urdhrit ndëshkimor, 

në vështrim të nenit 495 par 1.të KPPK-së. 

 

Gjykata pasi shqyrtoi provat materiale të bashkangjitura në shkresat e lëndës si: deklaratën e të 

pandehurës D.I. e dhënë në polici me dt.21.07.2018; deklaratën e të pandehurës E.I. e dhënë në 

polici me dt.01.08.2018; deklaratën e të pandehurës H.U. e dhënë në polici me dt.21.07.2018; 
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deklaratën e të pandehurit A.K. e dhënë në polici me dt.21.07.2018 dhe ekspertizën mjekoligjore 

e dt.26.10.2018 të punuar nga Dr. Vesa Kotori, vërteton se këto prova janë bindëse dhe të 

bazuara, njëkohësisht vërteton se i akuzuari e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, andaj 

gjykata të njëjtin e shpalli fajtor dhe i shqipton dënimin me gjobë si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Konform nenit 450 par.2 pika 2.1 lidhur me nenin 453 par.1 të KPPK-së, të pandehurit janë 

obliguar që në mënyrë solidare, të paguajnë shpenzimet për ekspertizë mjekoligjore në shumë 

prej 50.00 €, në afatin prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Konform nenit 450 dhe 451 të  KPPK-së, janë obliguar të pandehurit, që në emër të paushallit 

gjyqësor të paguajnë, secili veç e veç nga 20 €, si dhe nga 30 € për kompensimin e viktimave të 

krimit, në afatin prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

 

                Nga arsyet e sipër cekura,  u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM-DIVIZIONI PENAL 

   P.nr.1578/18 datë 14.08.2019 

 

 

Bashkëpunëtori profesional                         Gjyqtarja 

       Fatlum Halimi                                                         Fitore Daci 

 

 

KËSHILLË  JURIDIKE: Kudër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet kundërshtim në afatin 

prej 8 ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit, të njëjtës gjykatë. 
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