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                                                                    P.nr.100/19 

 

                                                     NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA NË LIPJAN, në përbërje prej gjyqtarit të 

vetëm Selman Salihi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Hanife Ibrahimi, duke vendosur në lëndën 

penale kundër të akuzuarit S. H. nga fshati D. e M. K. L., të cilin e akuzon Prokuroria Themelore në 

Prishtinë, me aktakuzën e saj PP/II.nr.7348/2019 të dt.07.02.2019, për shkak të veprës penale Sulmi nga 

neni 187 par.1 të KPRK-së, në shqyrtim gjyqesor, të mbajtur me dt.13.11.2019, në prani të 

përfaqësuesit të PTH-së, prokurorit Blerim Igrishta dhe të pandehurit, me datën 15.11.2019, merr dhe 

publikisht shpall këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

Ndaj tё  pandehurit:  

S. H. i biri i F. dhe I., e gjinisë D., i lindur me data e lindjes..., ne P. me vendbanim ne fshatin D. e M., 

Komuna L., i pa martuar, i pa pune, me gjendje mesatare ekonomike, ka kryer shkollën e mesme, me 

numër personal numri përsonal..., me pare i pa dënuar, Shqiptar, Shtetas i Republikes se Kosoves. 

 

Ë SH T Ë   F A J T O R 

Sepse:  

Me date 29.11.2018, rreth orës 16:15 ne shkollën e mesme “A. G.” ne L., i pandehuri S. H. me dashje 

ka perdore force ndaj te dëmtuarit L. K., ne menyre qe derisa i dëmtuari ishte ne klase, i pandehuri ka 

hyre ne klase ku ka qene i dëmtuari dhe e ka sulmuar fizikisht te njëjtin, duke e goditur dy here me 

shuplaka ne fetyre.-  

 

-me këtë ka kryer veprën penale Sulm nga neni 187 par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata në baze të neneve, 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20, 21, 23, 38, 39, 40,41, 42, 43, 46, 73, 74, 76 dhe 

nenit neni 187 par. 1 të KPRK-së, si dhe nenin 365 të KPRK-së, të pandehurin e gjykon me, 

 

                                                       DЁNIM ME GJOBE 

 

Nё shumё prej 250-€, tё cilin dёnim i pandehuri detyrohet ta paguaj në afat prej 15 dite nga dita e 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit, në të kundërtën dënimi me gjobë konform nenit 43 par. 3 të KPRK-së, 

do të zëvendësohet me dёnim me burgim, ku për një ditë burgimi do ti llogaritet shuma prej 20-€. 

OBLIGOHET i pandehuri që kësaj gjykate, në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të ia paguaj 

shumën prej 20-€ dhe shumën prej 30.-€, në Fondin e Viktimave të krimit, këto në afat prej 15 dite pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

OBLIGOHET i pandehuri që kësaj gjykate, në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të ia paguaj 

shumën prej 30-€ dhe shumën prej 30.-€ në Fondin e Viktimave të krimit, këto në afat prej 15 dite pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit,  nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 
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                                                         A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, me Aktakuzën e saj PP/II.nr.7348/2019 te datës 07.02.2019, e ka 

akuzuar të pandehurin S. H., për shkak të veprës penale Sulmi nga neni 187 par.1 të KPRK-së. 

 

Në shqyrtimin  gjyqësor  prokurori i shtetit deklaroi se pajtohet me pranimin e fajësisë, pranimi i 

fajësisë është bërë konform nenit 248 të KPPRK-së, andaj i propozon gjykatës të njejtin ta shpallë fajtor 

dhe ta denoj sipas ligjit.   

 

I pandehuri në shqyrtimin e gjyqësor ka deklaruar se e ndien vetin fajtor, dhe e pranon fajësinë, pa 

presion, me vullnetin e tij, me vetëdije të plotë, duke qenë i bindur për pasojat e pranimit të fajësisë, une 

kam bere ankese duke menduar ne kundërshtim vetëm se kam gjendjen e rend materiale ne familje dhe 

jam i pa pune, ne jemi pajtuar me Liridonin  i cili eshte prezent me babain e tij, ndër të tjera shton se 

është i penduar dhe se nuk e ka përsëritur më këtë vepër penale dhe për këtë i premton gjykatës se nuk 

do të kryej vepër tjetë penale  

 

Prokurori i shtetit ne fjalën perfundimtare deklaron: pasi qe i akuzuari ka pranuar fajësinë e njëjta eshte 

bere ne përputhje me provat qe janë bashkangjitur lendes e te cilat vërtetojnë gjendjen faktike 

konsideroj se gjykata ka baza te mjaftushme qe te njëjtin ta shpalle fajtor dhe ta dënoi me dënim 

meritor. 

 

I dëmtuari ne fjalën perfundimtare deklaron: Ne jemi pajtuar me Salamin dhe jemi marre vesh 

familjarisht nuk jam per ta dënuar nuk i bashkangjitem veprës penale, nuk kërkoj kompensim nuk 

parashtroj kërkesën pasuroro-juridike. 

 

I pandehuri ne fjalën perfundimtare deklaron: me vjen keq per rastin qe ka ndodhur edhe nje here 

pendohem i kërkoj falje Liridonit dhe prindit te tij dhe jam i gateshem shtrij dorën edhe nje here. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, i bindur se i akuzuari i ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, 

pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë të vullnetshme, pranimi i fajit  mbështet në faktet e çështjes qe i 

përmban  aktakuza, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, 

konform nenit 248 të KPPK-së gjykata e pranoi pranimin e fajësisë të  pandehurit, për veprën penale tё 

pёrshkruar si nё dispozitiv tё kёtij aktgjykimi. 

 

Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese 

dhe rёnduese të parapara me nenin 73- 74 të KPRK-së, dhe në rastin konkret si rrethana lehtësuese pёr 

tё pandehurin gjykata vlerësoi, pranimin e fajësisë, sjelljet e te pandehurit para dhe pas kryerjes se 

veprës penale, pendimin e tij per vepren penale qe ka kryer, se i vije keq qe eshte ne gjykate per kete, 

nuk e ka përsëritur vepren penale, se e ka gjendjen e rende materiale ne familje, eshte i pa pune. Po 

ashtu gjykata vlerëson se i akuzuari me te dëmtuarin Liridonin i cili eshte prezent ne gjykate dhe janë 

pajtuar dhe i njejti eshte se bashku me prindin e tij ne gjykate. Gjykata nuk gjene se i pandehuri ka qene 

ndonjëherë ndesh me ligjin apo ka kryer vepre penale, po ashtu sjelljet e tij ne gjykate, gjykatore dhe 

vendosshmeria e tij per pranimin e fajësisë. Gjykata ne kete rast nuk gjeti rrethana te veqanta te renda 

penale përpos vendit te kryerjes se veprës penale qe eshte ne ambientin shkollor e qe kemi te bejme me 

rrezikshmërisë shoqerore te vlerës shoqerore- institucionit edukativ mësimor qe eshte objekt mbrojtës i 

veprës penale si dhe intigritetit trupor fizik i çdo qytetari. Ndërsa si rrethana rënduese për të pandehurin 

gjykata vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale pra, faktin se i njejti ka qenë plotësisht i aftë ti kuptojë 

dhe kontrolli veprimet e tij si dhe duke pasur për bazë intesitetin e rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së 

mbrojtur, të njejtit i shqiptoi dënimin e paraparë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke qenë e bindur 

se me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit konform nenit 41 të KPRK-së. Ashtu qe bazuar ne 

kete qëllimi i dënimit ne esence drejtohet dhe ka ndikim pozitiv  t’i parandalojë personat tjerë nga 

kryerja e veprave penale, të bëjë rehabilitimin e te akuzuarit dhe risocializimin e tij pas kryerjes se 

veprës penale, të bëjë kompensimin e viktimave dhe shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale, 

ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 
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Gjykata konsideron se dënimi i shqiptuar eshte ne proporcion me intenzitetit te rrezikshmërisë 

shoqerore te veprës penale. 

 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale  gjykata e bazoi në nenin 450 par. 2 pika  2.6  të KPPK-

sё, ndërsa vendimi mbi shpenzimet e financimit të viktimave të krimit bazohet në nenin 39 par. 3 pika 

3.1 të Ligjit për Kompensimin e Vikimave të Krimit. 

 

 

 

Nga të gjitha arsyet  e cekura më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINЁ-DEGA NË LIPJAN. 

P.nr.100/19  dt.15.11.2019 

 Sekretarja juridike                         GJYQTARI  

   Hanife Ibrahimi                                                                   Selman Salihi                                                 

                                                                                           

UDHЁZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi  është e lejuar ankesa, në afat prej 15 dite nga dita e 

dorëzimit të të njëjtit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.   

 

 


