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Numri i lëndës: 2021:067872 

Datë: 27.04.2021 

Numri i dokumentit:     01737679 

 

 

  P.nr.160/21 

    NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë, Gjyqtari Robert Tunaj, me sek. Juridike   

F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit  U. A. M. nga Sh., për shkak të veprave  penale 

kanosje nga neni 181 par. 4 lidhur  me par. 2 dhe vepra penale dhuna në familje nga neni 248  

par. 1 të KP, e duke vendosur sipas aktakuzës të PTH në Prizren PP.II.nr.425-1/21 të dt. 

12.04.2021, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.22.04.2021, në prezencë të PSH  Besim 

Susuri, të akuzuarit, dhe mbrojtësit të tij av.B. K. dhe të dëmtuares, mori  dhe publikisht shpalli 

, ndërsa me daten 27.04.2021 përpiloi ketë: 

 

                                                 A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari  U. M.,  nga i ati A., e ëma  Q.,  e lindur  K., i lindur 10.04.1982 nga fsh. Sh.,  ka 

të kryer  arsimin fillor, i martuar,  i gjendjes jo të mirë  ekonomike, shqiptar shtetas i Republikës 

së Kosovës me numer përsonal ................. 
 

                ËSHTË FAJTOR 

l.Se me daté 24.02.2021, rreth orës 22:00 minuta, në fshatin Sh. Komuna Suharekë, në 
rrugën "T. M.", saktësisht në shtëpinë e tij familjare, me dashje seriozisht i kanos me fjalë, 
vepra apo geste ose do ta dëmtojê me mjete té rrezikshme, se do ti shkaktoj ndonjë té keqe me 
qëllim té frikësimit ose té shkaktimit të ankthit ndaj viktimës sé Odjeshme — bashkëshortes 
sé tij A. M., dhe fëmijut të mitur A. M., pas një mosmarrëveshje paraprake lidhur me fëmijën 
e tij A. M., i pandehuri në gjendje té dehur i kanosë të dëmtuarit A. dhe A. M. se do ti qëlloj 
me mjete té rrezikshme, çekan dhe sopat, duke përdor fjalët "kam meju vra kam meju mbytë" 
gjë që té dëmtuarit kanë qenë té detyruar të dalin jashtë shtëpisë, duke ndejur natën në rrugë, 
nga frika se do ti gjen ndonjë e keqe, me të cilat veprime te té dëmtuarit ka shkaktuar ndjenjën 
e frikës dhe të ankthit. 

Me këto veprime ka kryer veprën penale: kanosja nga neni 181 par. 4 lidhur me par 2 të 

KP. 

 

 



 Numri i lëndës: 2021:067872 
 Datë: 27.04.2021 
 Numri i dokumentit: 01737679 
 

2 (4)  

   
2
0
2
1
:0
6
7
8
7
3

 

II. Me daté, kohë dhe vende të njëjtë, të përshkruar si në dispozitivin I, pas një 
mosmarrëveshje paraprake me të dëmtuarin — djalin e tij A. M. (i mitur), i pandehuri me dashje 
e keqtrajton fizikisht të dêmtuarin e mitur me qëllim të cenimit të dinjitetit brenda një 
marrëdhënie familjare, në atë mënyrë me mjete té rrezikshme çekan dhe sopatë, tenton ta godas 
djalin e tij A. M., me té cilat veprime tek i dëmtuari ka shkaktuar ndjenjën e frikës, pas së cilës 
gjendje té krijuar i pandehuri e përzë nga shtëpia të dëmtuarin A. M.. 

Me çka ka kryer veprën penale dhuna në familje nga neni 248 par. 1 të KP. 

 

Gjykata nē kuptim të neneve 38,39,46,47,48,49,69,70,71,72,86,181 par. 4 lidhur  me  par. 

2 dhe 248 par. 1 te KP, dhe neneve 365,450 dhe 515  të KPP, të akuzuarin  e: 

 

    GJ Y K O N  

 

Për vepren penale  si ne dispozitivin nën I të akuzes  me denim me burg në kohëzgjatje 

prej 8 muajsh. 

Për vepren  si nën dispozitivin nën II  të akuzes me denim me  burg në kohëzgjatje prej 

6 muajsh dhe denim me  gjobë në shumë prej  300 €. 

 

Në zbatim te dispsozitave për denimin për bashkim të veprave penale  gjykata te 

akuzuarit i shqipton: 

 

   DENIM UNIK ME KUSHT 

 

Duke  i caktuar denimin unik me burgim prej 12 muajsh dhe denim me  gjobë në shumë 

prej 300 €,  të cilat denime nuk do të ekzekutohen në qoftëse në periudhë prej 24 muaj nuk kryen 

vepër tjetër penale. Në denimin e shqiptuar  duhet  ti llogaritet  koha e qendrimit  në paraburgim  

nga dt. 25.02.2021 deri më 22.04.2021. 

 

Të  akuzuarit U. M. i shqiptohet  masa e  sigurimit  TRAJTIM I DETYRUSHËM  

PSIKIATRIK  NË LIRI,  e cila  masë nuk mund të zgjasë  me shumë se 3 ( tri ) vite. Kjo masë  

do të mbikqyret dhe ekzekutohet  nga Qendra e Shëndetit  Mendor në  Prizren. 

 

Shpenzimet  procedurale bijnë në barrë  të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate.   

  

                                                       A r s y e t i m 

 

PSH në Prizren me aktakuzen PP.II.nr.425-1/21 të dt. 12.04.2021, ka akuzuar U. A. M. 

nga Sh., për shkak të veprave  penale kanosje nga neni 181 par. 4 lidhur  me par. 2 dhe vepra 

penale dhuna në familje nga neni 248  par. 1 të KP,  aktakuzen të cilen gjatë séances gjyqësore 

prej fillimit  gjer  në mbarimin e saj e ka perfaqësuar PSH Besim Susuri, i cili në tërsi ngel si në 

aktakuzë,  me  kërkesë  që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

E dëmtuara A. M. në seancë ka deklaruar se nuk parashtroi kërkese pasurore për demin 

ka shtuar se  i akuzuari është  i kujdeshem në familje, punon dhe vetëm në situata kur ndodh të 
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pijë alkohol është i pa tolerushëm dhe vijë deri tek perkqesimi i raportit për ndryshe  tërë fitimin 

e sjelle në familje. 

 

 Mbrojtësi av. B. K. në seancë ka deklaruar se i mbrojturi im edhe në seancen degjimore 

ka pranuar fajsin, gjithashtu  në konsulltimin me të tani e pranon, një fajsim të tillë sipas  

deklarates së tij kujdeset  për familjen, është mbajtës i vetem i  famljes, mirëpo diten kritike  

meqenëse kishte  konsumuar alkohol është fjalosur me të birin e tij,  i cili ka filluar  të mos 

ndegjoi këshillat e prindërve në menyrë që të njejtin ta  edukoi, por gjendja në të cilin ka qene   

për  shkak te alkoholit ka  esklauar, deklaron se në të ardhmen  nuk do te perseris një veper te  

tillë, nuk do te konsumoi alkohol, pajtohem dhe me mendimin e dhënë nga Dr. V. B., është  i 

kujdesshëm për familjen, andaj pranimin e fajsis  gjykata të merrë si rrethanë letësuese me rastin 

e  matjes se denimit  dhe njëherit  të nderpres masen e paraburigmit pasi që kan pushuar  arsyet  

për  caktimin e saj. 

 

 Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt. 22.04.2021 dhe nē vetë pranimin nga 

ana e tē akuzuarit, nëprani të mbrojtësit  av. B. K., ka vërtetuar këtē gjendje faktike: 

  
 Gjykata  sipas  detyrës zyrtare  konform nenit 259 të KPP në shkresat e lēndës  nuk ka 

gjetur  ndonjë provë të pa pranueshme dhe poashtu  gjykata ka vërtetuar  se i akuzuari ka 
kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsis, pranimi i fajit  nga ana e të akuzuarit është 
bërë vullnetarisht në shqyrtimin gjyqësor, pranimi ështe mbështetur në faktet  e qështjes qē 
përmban aktakuza deklarata e të dëmtuares A. M., raporti për gjendjen e shendetit  mendor  me 
nr. .../2 të dt. 19.03.2021, dhe elaburimit të raportit në seancë nga Dr. V. B.,  
fotodokumentacioni, si provë materiale të paraqitura ndaj të akuzuarit nga  ana e PTH në 
Prizren. 

 

Gjykata poashtu  në tērsi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajsis në shqyrtimin 

gjyqësor  nga ana e tē akuzuarit është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 248  nga se nuk 

egziston ndonjë  nga arsyerat dhe kushtet pēr hudhjen e aktakuzes, apo pushimin e procedurēs 

penale si dhe nenit 253 te KPP. Dhe nga këto fakte  të cilat i përmban aktakuza, gjykata ka ardhur 

nē përfundim se me veprimin e të akuzuarit formohen të gjitha elementet  e qënjes  së  veprave 

penale kanosje nga neni 181 par. 4 lidhur  me par. 2 dhe vepra penale dhuna në familje nga neni 

248  par. 1  tē KP, gjykata ka vendosur të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ia shqiptoi  denimet 

siqë është cek në aktgjykim. 

 

Gjykata gjatē marrjes së vendimit  mbi denimin ka vlersuar tē gjitha rrethanat nē kuptim 

tē nenit 69 dhe 70 të KP. 

 

Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se i akuzuari  ka patur qëndrimin korrekt 

ndaj gjykatës, pranimin nē tērsi tē veprēs  se kryer, ështē penduar pēr veprēn e kryer, i gjendjes 

së dobët  ekonomike,  e dëmtuara nuk ka parashtruar kerkesë pasurore per demin, veqanerisht 

faktin se i akuzuari vuan nga një qrregullim mendor  si pasoj e përdorimit të alkoholit  e koduar 

me F10, kurse  rrethan posaqerisht  rënduese nuk gjeti. 

Gjykata ka shqiptuar edhe masen e trajtimit të detyrushem në liri sipas rekomandimeve 

dhe propzimit të ekipës së eksperteve të psikiatris forenzik në mbështetje me nenin 86 të KP-së 

dhe nenin 515 të KPP-së. 

 

    

 

 



 Numri i lëndës: 2021:067872 
 Datë: 27.04.2021 
 Numri i dokumentit: 01737679 
 

4 (4)  

   
2
0
2
1
:0
6
7
8
7
3

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit 454 par. 1 të KPP. 

 

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2021:067872, 27.04.2021 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                            ______________ 

 

                                                                                               Robert Tunaj 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


