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Numri i lëndës: 2020:149946 

Datë: 16.03.2021 

Numri i dokumentit:     01600480 

                                                                                             P.nr.360/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë, gjyqtari Robert Tunaj me praktikantin 

Faton Kokollari duke vendosur  nē lëndën penale kundër të akuzuarit, L. H. Sh. nga Suharekë 

dhe T. H. B. nga fsh Gj. ,për shkak të veprave penale sulm nga neni 184 par. 1 të KP, duke 

vendosur sipas kërkeses së lëshimin e urdhërit ndëshkimor të PTH nē Prizren, sipas aktakuzes 

PP.II.nr.1686-14/20 të dt.27.10.2020, gjykata jashtë shqyrtimit gjyqesor me dt 16.03.2021, mori 

ketë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 PRANOHET aktakuza e PTH në Prizren PP.II.nr.1686-14/20 të dt. 27.10.2020. 

 

Andaj gjykata konform  dispozitave të nenit 495 tē KPP  jep: 

 

URDHËR NDËSHKIMOR 

 Te akuzuarit: 

 1.L. Sh. nga i ati H. e ëma H. e lindur K. i lindur me dt. 23.04.1987 nga Suhareka me 

numër personal ................. ka te kryer arsimin fillor,  beqar shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

 2. T. B. nga i ati H.  e ëma B. e lindur E. i lindur me dt. 15.01.1989, me nr personal 

.................. , i martuar ,ka te kryer arsimin fillor ,i gjendes se mesme ekonomike ,kuzhinier ,nga 

Suhareka  ,shtetas i Republikës se Kosovës.  

  

          JANË  FAJTOR 

 

           1. I akuzuari L. Sh.:  

            Me dat 16.06.2020 rreth orës 22:30 minuta, në Suharekë, saktësisht ne lokalin “S.”, i cili 

gjendet në Qendrën Zejtare në Suharekë, me dashje përdor forcën ndaj të dëmtuarit/pandehurit 

T. B., në atë mënyrë që derisa I dëmtuari/ pandehuri T. B. I shoqëruar me bashkëshorten dhe 

djalin e tij 3 vjeqar po qendronin në local, I pandehuri L. bertet dhe flet fjalë të ndyta, me q’rast 

T. B. reagon duke I tërhequr vërejtjen se është në vend public, gjë të cilën e kishte bërë edhe 

pronari I kafeterisë-dëshmitari K. B., I cili edhe e kishte nxjerr jashtë, mirëpo I njejti për shkak 

të konsumimit të alkoolit sërish kishte hyrë Brenda dhe nuk ishte ndalur me fjalë ofenduese e 

fyese në local, përderisa jashtë lokalit pas ndërrimit të disa fjalëve mes vete, e sulmon të 

dëmtuarin/pandehurin T. B. duke e goditur me grushta në pjesë të ndryshme të fytyrës.   

Më keto veprime ka kryer vepren penale sulm nga neni 184 par. 1 të KP. 
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 2. I akuzuari T. B.: 

 Me dat 16.06.2020 rreh ores 22:30 minuta, në Suharekë, saktësisht në lokalin “S.”, i cili 

gjendet në Qendrën Zejtare në Suharekë, me dashje përdor forcën ndaj të dëmtuarit /pandehurit 

L. Sh., ne atë mënyrë që derisa i pandehuri /dëmtuari T. B. i shoqeruar me bashkëshorten dhe 

djalin e tij 3 vjeqar po qëndronin në lokal, i dëmtuari/panehuri L. flet fjalë të ndyta, me q’rast 

pasi i pandehuri T. i tërheqë vërejtjen se është në vend publik dhe meqë i njejti vazhdon edhe me 

tutje me fjalë ofenduese, del jashtë lokalit dhe e sulmon të dëmtuarin/pandehurin L. Sh. duke e 

goditur me grushta në fytyrë të cilin e rrëzon për tokë. 

             

Më keto veprime ka kryer vepren penale sulm nga neni 184 par. 1 të KP. 

 

Andaj gjykata  konform dispozitave të nenit 38,39,40,43,69,70,dhe neni 184 par. 1 të KP 

tē akuzuarve, iu shqipton: 

DENIM ME GJOBË 

 

1.Të akuzuarit L. Sh.  i shqiptohet denimi me gjobë  në shumë prej 150 Euro (njëqind e 

pesëdhjetë 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 burgimi prej 7 ditesh, duke llogaritur për 20 

Euro  gjobë me  një ditë burg. 

 

2. Të akuzuarit T. B.  i shqiptohet denimi me gjobë  në shumë prej 150 Euro (njëqind e 

pesëdhjetë 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 burgimi prej 7 ditesh, duke llogaritur për 20 

Euro gjobë  me  një ditë burg .  

 

 Obligohen të akuzuarit në emēr tē paushallit gjyqēsor tē paguaj shumēn me nga 20 Euro   

dhe në emër të taksës per kompenzim të viktimave të krimit shumën prej 30 € ( veq e veq), pas 

plotëfuqishmëris së këtij aktgjykimi.  

A r s y e t i m 

 

 PTH në Prizren ka parashtruar aktakuzë  PP.nr.1686-14/20 të dt.27.10.2020, kundër të 

akuzuarve L. H. Sh. dhe T. H. B.  nga Suharekë  –për shkak se kanë kryer vepren penale sulm 

nga neni 184 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, të ipet urdhër 

ndëshkimor, dhe tiu shqiptohet  denimi me gjobë. 

 

 Pas shiqimit tē shkresave tē lënde, procesverbalit mbi intervistimin e të 

dëmtuarit/pandehurit T. B., dhënë në polici me dat. 16.06.2020, procesverbalin mbi intervistimin 

e të pandehurit/dëmtuarit L. Sh. , dhënë në polici, me dat. 19.06.2020, procesverbalin mbi 

intervistimin e dëshmitarit K. B. dhënë në polici, me dat. 16.06.2020,  vērtetohet se të akuzuarit 

janē kryes të veprēs pēr tē cilen edhe akuzohen për qka 

gjyqtari i vetëm  konform nenit 495 të KPP-sëvendosi që ta pranoj kērkesen pēr dhënjen e 

URDHËRIT NDËSHKIMOR. 
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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 E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2020:149946, 16.03.2021 

 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ______________ 

 

                                                                                               Robert Tunaj 

 

 

KËSHILLË 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 prer. 


