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Numri i lëndës: 2020:148048 

Datë: 28.12.2020 

Numri i dokumentit:     01372714 

 

 

       P.nr.410/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NЁ LIPJAN, nё përbërje prej 

gjyqtarit të vetëm gjykues Avdirrahman Gashi, me pjesëmarrjen e procesmbajtëses Nexhmije 

Ahmeti,  nё lëndën penale ndaj  tё pandehurit B. K. nga fsh. G.  K. Lipjan, të cilin e  akuzon e 

PTH në Prishtinë, me aktakuzën saj PP.II.nr.189/20 tё dt.29.10.2020, pёr shkak tё veprës penale 

Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.3 nenpar. 3.1 lidhur me par. 1 të  KPRK-së, nё shqyrtimin 

gjyqësor publik, tё mbajtur me dt.14.12.2020, nё prani tё përfaqësuesit tё PTH-sё, Eset Rama, 

të akuzuarit dhe të dëmtuarës A. K. nga Lipjani, në të njejtën ditë merr dhe publikisht shpall 

kёtё: 

 

A K T G J Y K IM 

 

Ndaj tё pandehurit: 

  B. K., і lindur me dt. data e lindjes..., në G., me vendbanim në fsh.  G. K. Lipjan, nga i 

ati Xh. dhe e ëma H. e vajzërisë Q., i martuar, ka të kryer shkollën e mesme, me nr personal 

numri..., i gjendjes se mesme ekonomike, shqiptarë, shtetas i R. së  Kosovës, më parë i padënuar, 

mbrohet në liri. 

 

                                            Ё S H T Ë    F A J T O R 

 

Sepse:  

Me dt.05.01.2020, rreth orës 17;00,  në shtëpinë e tij, e cila ndodhet në rrugën  

“Z. G.” , në Lipjan, eka sulmuar fizikisht bashkëshorten etij, në atë menyrë që pas që një 

mosmarrëveshje lidhur me nje viztë te familja e saj, i pandehuri e fillimisht e ka ndaluar e më 

pas e ka kapur për fyti dhe e përplasur në tokë, ku si pasojë e dëmtuara A. K., ka pësuar gërvishtje 

në qafë djathas,që paraqesin dëmtime të lehta trupore me pasoja të përkohshme në shëndet.- 

-me këtë ka kryer vepren penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.3 nënpar. 3.1 

lidhur me par. 1 të KPRK-së 

Andaj gjykata në baze të  neneve, 1, 2, 4, 7, 17, 21, 47, 48, 49, 50, 69 dhe nenit   185 

par.3 nenpar. 3.1 lidhur me par.1 të  KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPK-së, të pandehurit  i 

shqipton:  

DЁNIM ME KUSHT 
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Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet  nëse 

і akuzuari nuk kryen veper tjeter penale në afat prej 2 vite, ne te kundërtën dënimi me kusht do 

te revokohet konform nenit 50 të KPRK-së. 

DETYROHET i akuzuari që në emër të  shpenzimeve të procedurës penale  ti paguaj 

shumen prej 20.-€ dhe për paushall gjyqësor shumën prej 20.-€, ndërsa ne Fondin e Viktimave 

të Krimit shumen prej 30.-€, në afat prej 15 dite pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

A r s y e t i m 
 

 Prokuroria Themelore në Prishtinë, me aktakuzën e saj PP.II.nr.189/20 tё dt.29.10.2020, 

e ka akuzuar të  pandehurin B. K., nga fsh. G.- K. Lipjan,  për shkak të veprës penale Lëndim i 

lehtë trupor nga neni 185 par.3 lidhur me par.1.4 të KPRK-së.  

Prokurori i shtetit në shqyrtimin fillestar, ka deklaruar se e mbështet pranimin e fajësisë 

nga ana e të pandehurit, pranim ky i bërë në mënyrë  vullnetare, pa presion dhe konformë 

dispozitave nenit 248 të  KPPK-së, dhe i ka propozuar gjykatës që me rastin e matjes së dënimit 

të ketë parasysh rrethanat lehtsuese dhe rënduese sipas KPRK-së.  

I pandehuri nё shqyrtimin  fillestar  ka deklaruar se e ndien veten fajtor pёr veprёn penale 

e cila i vihet nё barrё, dhe i ka premtuar gjykates dhe bashkëshortës së tij qe ka qenë prezente ne 

shqyrtimin gjyqesor që nuk do t’i përseritë më këtë sjellje në të ardhmen, dhe se ka qenë 

mosmarrëveshje e qastit, dhe është hera e parë që ka rën ndesh me ligjin, por edhe me 

bashkëshorten e tij, dhe pas kësaj mosmarrëveshje janë pajtuar, dhe se jetojnë së bashku, 

kujdesen për familjen, punonë në ndërtimtari, andaj e lus gjykatën që të më shqiptoi një dënim 

sa më te butë. 

E dëmtuara A. K. në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajsisë 

të bashkëshortit te saj dhe njëherit ka shtuar se e vërtetë se është hera e  parë që i ka ndodhur 

mosmarrëveshja me te pandehurin, pastaj me ka kërkuar falje dhe jenë bashkuar dhe nuk kanë 

asgjë te keqe ndërmjet veti, gjithashtu kujdeset për familje dhe shpresoi se ne te ardhmen nuk do 

të përsërit kësi sjellje, nuk i bashkangjitem ndjekjes penale te tij dhe as nuk ka kërkuar 

kompenzim dëmi. 

 Gjyqtari i vetëm gjykues pasi është bindur se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat 

e pranimit të fajit, pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë të vullnetshme, pranimi i fajit  

mbështetet në faktet e çështjes qe i përmban  aktakuza, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë 

shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, për këtë gjykata  konform nenit 248 të KPPK-së 

gjykata e pranoi pranimin e fajësisë sё të akuzuari, për veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga 

neni 185 par.3 nenpar. 3.1 lidhur me par.1 të KPRK-së.  

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

rrethanat lehtësuese dhe ato rёnduese konform nenit 69 tё KPRK-së, ndaj te akuzuarit, ashtu qё 

si rrethana lehtёsuese gjykata vlerёsoi sjelljen para kryerjes se veprës penale pra, faktin se i njejti 

për here te parë ka rene ndesh me ligjin, sjelljen pas kryerjes se veprës penale pra faktin se  eshte 

penduar dhe i ka premtuar gjykatës dhe bashkëshortës se tij qe më nuk do t’i perserite sjellje te 

tilla, rrethanat personale dhe familjare pra faktin se i njejti është i gjendjes se jo të mire 

ekonomike dhe është mbajtës i familjes, e veçanërisht pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, 

ndërsa si rrethana rënduese gjykata vlersoi shkallën e përgjegjësisë penale pra, faktin se i njejti 

ne kohen e kryerjes se veprës penale ka qenë plotësisht i aftë ti kuptojë dhe kontrolloi sjelljet dhe 

veprimet e veta inkriminuese si dhe duke pasur për bazë intensitetin e rrezikimit shoqeror, të 

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

një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit konform nenit 47 të KPRK-së, e cila dispozit ka 

për qëllim që t’i parandalojë personat tjerë nga kryerja e veprave penale, të bëjë rehabilitimin e 

tij, 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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 Vendimi mbi  paushallin gjyqësor  u bazua  në nenin 450 par. 2  pika   6  të KPPK-së, ku 

kjo shumë paushalle  u bazua duke marrë parasysh ndërlikueshmerinë e këtij kontesti ndërsa 

shuma per Fondin e Viktimave u bazua ne nenin 39 të këtij ligji.  

 Vendimi për udhëzimin e të dëmtuares që kërkesën pasuroro-juridike ta realizojë në 

kontest të rregullt civil u bazua konform nenit 463 të KPPK-së. 

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

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINE-DEGA NË LIPJAN.  

   P.nr.410/20  dt.29.10.2020 

            Sekretarja juridike                  GJYQTARI 

            Nexhmije Ahmeti                                                         Avdirrahman Gashi     

                                                                                

 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


