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                                                                                                      P.nr. 608/17 

                                                  NË EMËR TË POPULLIT  

 

   Gjykata Themelore Prizren – dega nē Suharekē, gjyqtari Robert Tunaj,  me sek. 

Juridike  Fitnete Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit  B. R. M. nga fshati P., 

për shkak të veprave penale kanosje nga neni 185 par. 1 të KP dhe  lëndim i lehtë trupor 

nga neni 188 par.1i KP-së, duke vendosur sipas aktakuzës të PTH në Prizren 

PP.II.nr.1995-7/17 të datës 18.09.2017, në seancēn gjyqësore të mbajtur me 

dt.04.10.2018, në prezencë të PSH Beqë Shala dhe  të akuzuarit  , muarrë dhe publikisht 

shpalli kētë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I  akuzuari  B. M., nga i ati R. dhe e ëma Gj., me mbiemër të vajzërisë M., i lindur 

me 15.07.1976 në V. , me banim ne fshatin P. , komuna e Suharekës, punëtor , i gjendjes 

së mesme ekonomike , i martuar , shqiptar shtetas i Republikës sē Kosovēs. 

 

ËSHTË FAJTOR 

  

 1   Më datë 30.06.2017, në orë të pacaktuar në Suharekë, te parku i dëshmorëve , 

seriozishtë kanosë me fjalë , vepra apo gjeste të dëmtuarin J. B., në atë mënyrë që pas një 

mosëmarrveshje të ditës kritike , i pandehuri e kanosë me fjalët “ kam me të vra “ gjë që 

të dëmtuarit i kishe shkakëtuar frikë , ankth dhe pasiguri. 

 

Më  ketë ka kryer veprën penale kanosje nga neni 185 par.1 të KP. 

 

 2.  Me datë , kohë dhe vende të përshkruar si në dispozitivi e parë , me dashje 

përdor forcën ndaj të dëmtuarit  J. B., në atë mënyrë që pas mosmarrëveshjes që kishin 

mes tyre, të njëjtin e godet dy herë në fytyrë, me ç’rast i dëmtuari pëson lëndime të lehta 

trupore. 

 

  Me këtë ka kryer vepren penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 1 të  KP. 

  

 Gjykata në kuptim të 41,42,51,52,73, 74 dhe nenit 185par.1 dhe 188 par. 1 të KP, 

të akuzuarit, i shqipton: 

 

 Pēr vepren penale nē  dispozitivin nēn I  dënim  me burgim ne kohëzgjatje 

prej 3 muajsh. 

 

Pēr veprēn penale nē dispozitivin nēn II denim me burg ne kohëzgjatje prej 4 

muajsh. 

 

Me aplikimin e dispozitave tē nenit 80  tē KP, mbi  shqiptimin e denimit për 

bashkim të veprave penale, gjykata tē akuzuarin, e: 

 

G J Y K O N 

 

  Të akuzuarin B. M. ia shqipton dënimin me burg prej 6 muaj, i cili dënim nuk do 

të ekzekutohen nëse i akuzuari në afat prej një viti, nuk kryen vepër të njejtë apo të 

ngjajshme  penale.  
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Obligohet i akuzuari me shpenzimet  e  procedurës  në emër të paushallit  

gjyqësor  shumën prej 20 €, ekspertizën mjeko-ligjore shumen prej 20 € dhe taksen per 

kompenzim të viktimave të krimit  shumen prej 30 €. 

 

 I dëmtuari J. B.  nga fsh. P., udhëzohet  në kontest te rregullt  civil. 

 

A r s y e t i m 

 

PTH në Prizren  sipas aktakuzës PP.II.nr.1995-7/17 të datës 18.09.2017, ka akuzuar  

B. M. nga fshati P. , për shkak të veprave penale kanosje nga neni 185 par. 1 të KP dhe  

lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.1 i KP-së, aktakuzat të cilat gjate  séances  gjyqësore i 

ka  perfaqësuar  PSH Beqë Shala,  i cili në tërsi ngel pran të dhënave si në  aktakuza,  i 

akuzuari të shpallet fajtor dhe të denohet sipas ligjit.  

 

 Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt. 04.10.2018 dhe nē vetë 

pranimin nga ana e të akuzuarit ka vërtetuar këte gjendje faktike: 

 

Në tërsi është vërtetuar se  më datë 30.06.2017, në orë të pacaktuar në Suharekë, 

te parku i dëshmorëve , seriozishtë kanosë me fjalë , vepra apo gjeste të dëmtuarin J. B., 

në atë mënyrë që pas një mosëmarrveshje të ditës kritike , i pandehuri e kanosë me fjalët 

“ kam me të vra “ gjë që të dëmtuarit i kishe shkaktuar frikë , ankth dhe pasiguri, dhe se 

Me datë , kohë dhe vende të përshkruar si në dispozitivi e parë , me dashje përdor 

forcën ndaj të dëmtuarit  J. B., në atë mënyrë që pas mosmarrëveshjes që kishin mes tyre, 

të njëjtin e godet dy herë në fytyrë, me ç’rast i dëmtuari pëson lëndime të lehta trupore. 

Ketë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i të akuzuarit i cili në 

shqyrtim gjyqësor  në mbrojten e tij vullnetarisht e ka pranuar fajsin. 

 

 Gjykata  sipas  detyrës zyrtare  konform nenit 259 te 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, dhe pranimi ështē mbështetur 

në faktet  e qështjes qē përmbajn aktakuzat siqë janë kallëzimi penal me nr. 2017-GB-... 

të datës 04.08.2017, në raportin mjekësor të lëshuar nga shërbimi urgjent pranë QKFM në 

Therandë me nr. 10886 të datës 30.06.2017 , në mendimin e ekspertit mjeko ligjor Dr. F. 

D., në deklaratën e të pandehurit të datës 03.08.2017, deklaratën e të dëmtuarit  të datës 

03.08.2017  si dhe shkresat   tjera  përcjellëse, tē cilat gjinden nē lēndē si prova 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 nga neni 253 të KPP. Dhe nga këto fakte  të cilat i përmban aktakuza 

gjykata ka ardhur nē përfundim se me veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha 

elementet  e qënjes  së  veprave penale kanosje nga neni 185 par. 1 të KP dhe  lëndim i lehtë 

trupor nga neni 188 par.1 i KP-së, gjithashtu në  ketë drejtim shkon edhe fakti që i akuzuari 

ka pranuar fajsin në tërsi, gjykata ka vendosur të akuzuarin ta shpallë fajtor, dhe tia 

shqiptoi  denimin unik  siq është cek në dispozitiv të aktgjykimit.  

 

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

kuptim tē nenit 73 dhe 74   të KP, të cilat ndikojnë në lartësin e denimit. 
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Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se i akuzuari ka patur  qendrim 

korrekt  ndaj gjykatēs, pranimin në tërsi tē veprave të kryera, ēshtē penduar  pēr veprat e 

kryera, rrethanat e tij familjare,  është hera e parë që bije ndesh me ligjin  kurse rrethana  

posaqerisht rēnduese nuk gjeti.   

 

 Vendimi mbi kërkesen pasuroro juridike u muarrë në kuptim të nenit 463  te 

KPP-ës.  

Vendimi mbi  shpenzimet  gjyqësore u muarrë në kuptim të nenit 453 të KPP. 

 

 

GJYKATA THEMELORE  PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, 

P.nr.  608/17 të dt. 04.10.2018 

 

 Sek. Juridike                                                                         G j y q t a r i 

Fitnete Kabashi                                        Robert  Tunaj 

 

UDHËZIME JURIDIKE: 

Kundër ketij aktgjykimi palet e pa knaqura kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditesh 

Gjykatës së Apelit  në Prishtinë, përmes  kësaj gjykate. 


