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Numri i lëndës: 2018:052303 

Datë: 01.03.2019 

Numri i dokumentit:     00236706 

 
                                                                                                                  P.nr. 83/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

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

F.Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarve:   S. N. A.  për shkak të veprave penale sulm nga neni 

187  par. 1 dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose në posedim të  paautorizuar  të armëve  nga neni 374 par. 

1 të KP ,  L. N. A. për shkak të vepres penale sulm nga neni 187  par. 1 të KP ,A. S. V. për shkak të vepres 

penale sulm nga neni 187  par. 1 e J. Sh. V. për shkak të vepraes  penale lëndim i lehtë trupor nga neni 

188 par.2 lidh.me par1 të KP-së , e duke vendosur sipas aktakuzës të PTH në Prizren PP/I.nr.705-6/17 të 

dt.26.01.2018, në shqyrtimin gjyqësor për shqyrtimin e marrveshtjes së pranimit të fajësisë  të mbajtur 

me dt.27.02.2019, në prezencë të PSH Atnor Skoro,  të akuzuarve dhe mbrojtësve  të tyre av. E. G., av, 

A. B., av. A. H. dhe av. A. R., muarrë dhe publikisht shpalli,  ndërsa me dt. 28.02.2019, publikoi ketë: 

 

A K T G J Y K I M 

 
 Të akuzuarit : 

 

 1.S. A., nga i ati N.,i lindur  me dt.14.06.1968 në fsh. K., ku dhe tani jeton, i pa punë, i martuar, 

ka të mbaruar  arsimin fillor, i gjendjes jo të mirë  ekonomike,  shqiptar  shtetas i Republikës së  Kosovës. 

 

 2. L. A. nga i ati N., i lindur me dt. 01.05.1977, nga fsh.K., ku dhe tani jeton, i martuar, ka të 

kryer arsimin fillor, i gjendjes jo të mirë ekonomike shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

 3. A. V. nga i ati S.,  i lindur  me dt. 25.04.1967 nga fshati T. ku dhe tani jeton,  me profesion 

bujk, i martuar,  ka te mbaruar arsimin fillor, i gjendjes së dobët ekonomike,  shqiptar  shtetas i Republikës 

së  Kosoves. 

 

 4. J. V., nga i ati Sh., i lindur  me dt. 29.11.1993,nga fshati T., ku dhe tani jeton,  ka të mbaruar 

arsimin fillor,  i pa punë,  i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar shtetas i Republikës  së Kosovës. 

 

 

 

 

JANË  FAJTOR 

 

 I akuzuari J. V.. 
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Se me datë 23.03.2017 rreth orës 14,00 minuta, në Suharekë,  saktësisht  në fshatin T. i shkakton 

lëndime trupore të dëmtuarit  L. V.,  në atë menyrë qe pas një mosmarrëveshje ne lidhje me një borgj të 

më hershem të cilin ua kishte A. V.  familjes A. nga fshati K. dhe me tu takuar  në fsh. T. aty dalin per tu 

marrur vesh lidhur  me borgjin me çrast  shumë shpejt eskalon situata dhe del jashtë  kontrollit, kështu që 

e  godasin njeri tjetrin dhe pikërisht i pandehuri J.  V.  e godet  L.  me një mjetë të fortë dhe të përshtatshëm 

për shkaktimin e  lëndimit trupor të njëjtin e godet  në kokë dhe në krahë. 

 

Me këto veprime ka  kryer veprën peanle lëndimi i lehtë trupor  nga neni 188 par. 2 lidhur  me 

par. 1 të  KP. 

 

I akuzuari A.  V.. 

 

II. Se me  datë 23.03.2017 rreth  orës 14,00 minuta në fshatin T. Komuna e Suharekës,  i 

pandehuri e sulmon të dëmtuarin S. A.  dhe L. A. në atë menyrë që  pas nje mosmarrëveshje lidhur me 

borgjin  dhe kështu pas konfrontimit  fizik ndermjet veti i njëjti  e godet  të pandehurin  S. A.  mirëpo të 

njëjtit nuk i shkakton lëndime  fizike. 

Me këtë ka kryer veprën penale  sulm nga neni 187 par. 1 të KP. 

 

I akuzuari L.  A.. 

 

 III.Se me datë, kohë,vend  dhe rrethana të njëjta sikurse  në dispozitivin I dhe II  të kësaj  akuze 

i pandehuri pas mosmarrëveshjes  i sulmon fizikisht të pandehurit  J. dhe A.  V., në atë menyrë që pas një 

mosmarrëveshje lidhur  me  borgjin  dhe kështu pas konfrontimit  fizik  ndërmjet veti e godet të dëmtuarin 

J.  mirëpo  të njëjtit nuk i shkakton lëndime  fizike. 

 

Me ketë ka kryer veprën penale sulm nga neni 187  par. 1 të KP. 

 

I akuzuari S. A.. 

 

Se  me datë, kohë, vend dhe  rrethana të njëjta sikurse në dispozitivin I, II dhe  III të kësaj akuze,  

i pandehuri  pas mos marrveshjes   i sulmon fizikisht  të pandehurit  J. dhe A. V., në atë menyrë që pas 

mos marrëveshjes  lidhur  me borgjin  dhe kështu pas konfrontimit fizik ndërmjet veti e godet  J. dhe të 

tjerët mirëpo të njejtve  nuk u shkakton lëndime  fizike kështu që diten kritike pas ngjarjes dhe përleshjeve 

qe kishin ndodhur  është ushtruar  urdhër kontroll në shtepin e të pandehurit S. A., me çrast  është gjetur  

se i njëjti mban  në pronësi dhe në kontroll një pushkë M-48 prodhim J. me kalibër  7.9x57 mm, me nr. 

serik A-71... me leje mirëpo të skaduar,  një karikator i zbrazet, dy karikator te tjerë. 73 (shtatdhjetetre) 

cop fishek të kalibrimit  7.9x57 mm, 47 (katerdhjeteshtat” cop fishek të kalibrimit 9x19 cm, 6 cop fishekë 

të kalibrimit  7.62x39 mm, tre krehër fishekësh, të cilat  i mbante në shkelje me ligjin e zbatushëm lidhur  

me armë të tilla. 

  

        Këso dore  ka kryer veprat penale sulm nga neni 187  par. 1 dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose në 

posedim të  paautorizuar  të armëve  nga neni 374 par. 1 të KP. 

  

 Pranohet marrveshja  mbi pranimin e fajsis PP/I.nr.705-6/17 të dt.26.01.2018 e lidhur  mes 

prokurorit të  Shtetit  - Prokuroris  Themelore  në Prizren  e nënshkruar  nga Kryeprokurori i Prokuroris  

Themelore dhe  prokurori i qështjes në njëren anë  dhe  të akuzuarit S. A. mbrojtësi i tij av. E. G., L. A. 

mbrojtësi i tij av. A. B., A. V. mbrojtësi i tij av. A. H., J. V. dhe av. A. R., në anën tjetër. 

 

Gjykata nē kuptim të neneve 41,42,46,51,52,73,74  si dhe neneve 188 par. 2 lidhur  me par. 1, 

187 par. 1 dhe 374  par. 1 të KP, të akuzuarit i  

 

GJ Y K O N 
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VERTETOHET   se i akuzuari  S. A. ka kryer  vepren penale  mbajtja ne pronesi kontroll ose posedim të 

pa autorizuar të armeve nga neni 374 par. 1 te  KP, dhe vepren penale  sulm  nga eni  187 par. 1 te KP, 

per  qka gjykata  i shqipton  

 

      DENIMIN ME  GJOBË 

 

  Per vepren penale  mbajtja ne pronësi, kontroll, posedim ose shfrytzim te pa autorizuar te armeve  nga 

neni 374 par. 1 te KP denim me gjobë ne shume prej  500 euro e cila shume duhet të paguhet  ne afat prej  

15 ditesh, pas plotefuqishmeris e aktgjykimit  nese  nu paguhet ne afatin e dhene  zevendesohet  me  25 

dite burg dhe vepren penale sulm nga neni  187 par. 1  denim me  burg ne kohzgjatje prej 6 muaj i cili 

nuk do te ekzekutohet nese ne afat prej nje viti  nuk kryen veper tjeter  penale. 

 

VERTETOHET se i akuzuari  L. A.  ka kryer  vepren penale sulm  nga neni 187 par. 1  per  qka gjykata 

i shqipton denim me burg ne kzgjatje prej 6 muajsh  e cila  nuk do te ekzekutohet nese i akuzuari ne afat  

prej  nje  viti nuk kryen veper tjeter  penale. 

 

VERTETOHET se i akuzuari  A. V. ka kryer  vepren penale sulm  nga neni 187 par. 1  per  qka gjykata 

i shqipton denim me burg ne kohzgjatje prej 6 muajsh  e cila  nuk do te ekzekutohet nese i akuzuari ne 

afat  prej  nje  viti nuk kryen veper tjeter  penale. 

 

VERTETOHET se i akuzuari J. V.  ka kryer  vepren penale  lendimi  i lehtë trupor  nga neni 188  par. 2 

lidhur  me par. 1 per  qka gjykata i shqipton denim me burg ne kohzgjatje prej 6 muajsh  e cila  nuk do te 

ekzekutohet nese i akuzuari ne afat  prej  nje  viti nuk kryen veper tjeter  penale. 

 

Obligohen të akuzuari me  shpenzimet  e  procedurës në emër të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën me nga 20 € dhe taksen për kompenzim të viktimave  shumën me nga 30 € (veq e veq). 

 

A r s y e t i m 

 

PTH në Prizren me aktakuzen PP/II.nr. 705-6/17 të dt. 26.01.2018, ka akuzuar  S. N. A. dhe L. 

N. A. që të dy nga fshati K. dhe A. S. V. dhe J. Sh. V. që të dy nga fshati T., për shkak të veprave penale 

lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par. 2 lidhur  me par. 1, sulmit nga neni 187 par. 1 dhe  mbajtja në 

pronësi, kontroll ose  në posedim të autorizuar të armëve nga neni 374 par. 1 të KP, aktakuzën të cilin 

gjate séancës gjyqësore  prej fillimit  gjer nē mbarimin e tij  e ka përfaqësuar  PSH Atnor Skoro, i cili në 

tërsi ngel pran të dhënave si nē aktakuzë  që të akuzuarit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit, dhe 

në përputhje  me marrveshjen  mbi pranimin e fajsis  e cila  i është bashkangjitur  aktakuzës. 

 

Të akuzuarit në ketë qështje penale  i kan mbrojtur  avokatet E. G., A. B., A. H. dhe A. R., të cilet  

në seancë  për  shqyrtimin e marrveshjes  kanë deklaruar  se  marrveshja  është nënshkruar  me vullnetin 

e  lirë të palëve  pa kurrfar  ndërhyrje   apo shtytje  nga jashtë, pos  vullnetit të  lirë të  shprehur   nga  vetë  

të akuzuarit, andaj  në  përputhje me atë marrveshje  kërkoi nga  gjykata  të akuzuarit ti shpallë fajtor  dhe 

ti denoi   në  përputhje  me marrveshjen. 

 

Të  akuzuarit  gjithashtu  në  seancën për  shqyrtimin e marrveshjes  për  pranim të fajsis  kan 

deklaruar se kan qenë të vetëdijshëm,  të informuar  me benificionet  dhe pasojat  e nënshkrimit të  kësaj 

marrveshje  dhe se me vullnetin e  lirë në prani të mbrojtësve e kan nënshkruar të njejtën dhe  kan heq  

dorë nga  një gjykim i rregullt, ku do te  administroheshin provat, në shkëmbim të një denimi me  të butë. 

  

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.27.02.2019 degjoi palët, ku PSH  ngeli  si në 

aktakuzë  dhe kërkoi nga  gjykata  të aprovoi  marrveshjen  mbi pranimin e fajsis  dhe të akuzuarve  tiu 

shqiptoi  denimin e  propozuar  në marrveshje të rekomanduar  në piken  IV  të marrveshjes, pasi që 

marrveshtja është nënshkruar me vullnetin e palëve dhe është në përputhje me nenin 233 pika 18 e KPP. 
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Të akuzuarit  dhe  avokatet e tyre  gjithashtu  kërkuan  që gjykata  të aprovon marrveshjen dhe 

tiu  shqiptoi denimin e rekomanduar  në piken IV të  saj. 

 

 

Gjykata ka vlersuar  se marrveshja të pranohet  pasi që e  njejta  është në përputhje  edhe  me  

provat  materiale  që  i janë bashkangjitur  aktakuzes nga prokuroria e shtetit  dhe se e  njëjta nuk është 

në kundërshtim  me paragrafin  18  të nenit 233 te KPP  dhe ka  shqiptuar  denimin  e rekomanduar  si në 

marrveshje.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit 452 par. 1 të KPP. 

 

  Vendimi  me të cilin janë obliguar të akuzuari që të bëjnë kompenzimin e viktimave të krimit  

është marr konform nenit  39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit per kompenzimin e viktimave të krimit. 

 

 

 GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

   Departamenti i përgjithshëm  

                                         P.nr. 83/18  të dt. 27.02.2019 

 

 

Sek. Juridike                  G j y q t a r i  

F. Kabashi                              Robert Tunaj 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

 Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë  ankese  në Gjykaten  e Apelit në Prishtinë, në afat 

prej 15 ditesh , llogaritur nga dita e paranimit të tij ,ankesa  dorëzohet përmes  kësaj gjykate, në kopje të 

mjaftushme per palët dhe gjykatën. 


