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                   P.nr. 800/17 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 Gjykata Themelore Prizren – dega në Suharekë, gjyqtari Robert Tunaj me sek. Juridike  

F. Kabashi, duke vendosur  nē lënden penale kundër të akuzuarit Q. N. S. nga fshati S. Komuna e 

Suharekës, për  shkak të veprës penale  të Sulmit  nga neni 187 par. 1 tē KP, me propozimin e 

PTH nē Prizren, para se tē caktohet seanca  kryesore, sipas aktakuzes PP/llnr.3126-8/16 të datës 

07.12.2017, gjykata jashtë shqyrtimit kryesor me dt.04.12.2018, muarrë ketë: 

 

                                                       A K T GJ Y K I M 

 

 PRANOHET aktakuza i PTH në Prizren PP.II.nr.3126-8/16 të datës 07.12.2017.  

 

Andaj gjykata konform  dispozitave të nenit 495 tē KPP  jep: 

                                                   URDHËR NDËSHKIMOR 

 

  I akuzuari Q. S., nga i ati N., i lindur  me dt. 10.04.1998 në B., tani me banim në fshatin 

S., Komuna Suharekës, shqiptar  shtetas i Republikës së  Kosovës. 

 

          ËSHTË  FAJTOR 

 

   Se me datën 24.05.2016 , rrethe orës 13:30, në Stacionin e autobusave në Suharekë ,  i 

pandehuri me dashje përdor forcën ndaj të dëmtuarit E. T. , në atë mënyrë që pas një 

mosmarrëveshje që kishin mes vete në lidhje me rrahjen që kishte ndodhur mes të dëmtuarit dhe 

E. S. , ku i dëmtuari kishte pësur lëndime trupore, ku fillimisht fjalosen mes vete dhe më pas i 

pandehur me grusht e godet të dëmtuarin në fytyrë , dhe pas kësaj i dëmtuari arrinë të ikë nga aty 

, kurse i pandehuri i vërsulet nga pas, mirpo nuk arrin që ta zë dhe nuk i shkakton lëndime. 

  -Më ketë ka kryer veprën penale të Sulmit nga neni 187 par.1 të KP. 

 

Andaj gjykata  konform dispozitave të nenit 187 paragrafi 1 të KP, të akuzuarit, i 

shqipton: 

DENIM ME GJOBË 

 
Të akuzuarit Q. S. i shqiptohet denimi me gjobë  në shumë prej 200 € (dyqind Euro).i cili 

denim do tē ekzekutohet  në afatin prej 15 ditesh, nga dita e plotēfuqishmeris së ketij aktgjykimi, 

poqēse denimi me gjobë nuk mund tē realizohet as detyrimisht, i njejti do tē  zëvendēsohet 

me denim burg prej 10 ditesh, duke llogaritur për 20 €, të filluar  me  një ditë burgimi, 

konform nenit 46 paragrafi 3 te KP. 

 

 Obligohet i akuzuari në emer paushallit gjyqesor në  prej 20 € dhe në emër të taksës per  

kompenzim të viktimave të krimit shumen prej 30 €, të gjitha këto, pas plotëfuqishmeris së këtij 

aktgjykimi. 

 

  I dëmtuari E. Xh. T. nga fsh. D. Komuna e Suharekës, për realizimin e kërkesës 

pasuroro juridike udhëzohet në kontestin e rregullt civil. 
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A r s y e t i m 

 

 PTH në Prizren me aktakuzën PP/ll nr. 3126-8/16 të datës 07.12.2017  ka akuzuar Q. N. 

S. nga fshati S. Komuna e Suharekës, për shkak të veprës penale të Sulmit  nga neni 187 par. 1 të 

KP, me propozimin e Prokurorit, para se tē caktohet seanca pēr shqyrtim kryesor, ka propozuar që 

ndaj të akuzuarit, e në kuptim të nenit  495 te KPP-së, të ipet urdhër ndëshkimor, dhe ti 

shqiptohet  denimi me gjobë. 

 

Pas shiqimit tē shkresave tē lëndes, siq janë bashkangjitur kallëzimit penal si: raporti 

fillestar i incidentit, me numër të rastit 2016-GB-... datës 20.07.2016, ekspertiza mjeko ligjore me 

nr..../2016 të datës 01.10.2016,  deklarata e të akuzuarit Q. S. , deklarata e të dëmtuarit E. T., 

Deklaratat e dëshmitarëve : E. S., H. T., A. S. , A. S. , si dhe të gjith shkresat tjera ne lënd, janë 

prova të besueshme dhe të mjaftueshme se në veprimet e të akuzuarit formohrn elemente te 

veprës penale e cila i vihet në barrë. 

  

Sepse nga provat e sipër cekura del se aktakuza është provuar nga provat e justifikuara juridikisht 

dhe bazuar në ligje. Gjyqtari i vetëm  konform nenit 495, gjeti se janë plotësuar  kushtet nga neni 

493 te KPP, për çka vendosi që ta pranoj kērkesen pēr dhënjen e URDHËRIT NDËSHKIMOR. 

 

 Kjo gjykatë  konsideron se provat  e bashkangjitura nē shkresat e lēndes vērtetohet se i 

akuzuari ështē kryes i veprēs pēr tē cilen edhe akuzohet. 

 
Vendimi mbi kērkesēn pasuroro juridike u muarrē nē kuptim të nenit 463 paragrafi 1 dhe 

2 të KPP. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale dhe paushallit gjyqësor  është marrë në kuptim tē 

nenit 453   të KPP. 

  

Mē sa  u tha me lartē nē kuptim tē nenit 495 të KPP,  u vendos si nē dispozitiv tē kētij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE  PRIZREN - DEGA NË SUHAREKË 

P.nr.800/17 të datës 04.12.2018. 

 

Sek. Juridike                    G j y q t a r i  

F.   Kabashi                    Robert Tunaj  

 

 

KËSHILLE JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi mund të  ushtrohet kundërshtimi nē afatin prej 8 ditesh nga dita e  

pranimit, nē kēte gjykatë, poqese i akuzuari nuk ushtron kundërshtim në afatin e parapar  

ligjor aktgjykimi merrë formen e prerë. 


