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Numri i lëndës: 2019:112512 

Datë: 15.07.2021 

Numri i dokumentit:     01999327 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

të vetëm gjykues Selman Salihi, me pjesëmarrjen e procesmbajtëses Hanife Ibrahimi, duke 

vendosur nё çёshtjen penale, ndaj tё pandehurit H. Sh. nga fshati Sh. K.Lipjan, të cilin e akuzon 

PTH në Prishtinë, me aktakuzën saj PP.II.nr.1770/17, tё datës 20.06.2017, pёr shkak tё veprës 

penale, Lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhurme par. 1 pika1.4 të KPRK-sё, nё 

shqyrtimin gjyqësor publik, tё mbajtur me datës 15.06.2021, nё prani tё përfaqësueses sё PTH-

sё, prokurores Rukije Sheshivari, dhe të pandehurit, me datёn 21.06.2021, merr dhe publikisht 

shpall kёtё: 

 

A K T G J Y K I M 

Ndaj të pandehurit: 

H. Sh., i biri i S. dhe Xh., i vajzërisë N., i lindur me datën data e lindjes..., nga fshati Sh. K. 

Lipjan, ku dhe jeton, i martuar, baba i 9 fëmijëve, ka të kryer shkollën mesme, pensioner, me 

gjendje të mesme ekonomike, me numër personal-numri..., shqipёtar shtetas i Republikës së 

Kosovës, më parë i padenuar, mbrohet në liri. 

 

Ë SH T Ё   F A J T O R 

Sepse:  

Me dt.19.03.2017, rreth orës 19:30, në fshatin Sh. në Lipjan, i pandehuri H. Sh., pasi ka dëgjuar 

një zhurmë para shtëpisë se tij, ka dal dhe ka parë djalin e tij duke u rrah me fëmijë tjerë, ja ka 

marr sopatën nga dora dhe me bishtë të sopatës, mjet ky i përshtatshëm për të shkaktuar lëndime, 

me dashje e ka goditur të miturin tani të dëmtuarin N. H., në kokë dhe këmbë, me ç'rast i dëmtuari 

N. H., ka pësuar ajtje dhe hematom në gjurin e majtë dhe përreth syrit të majtë, të cilat paraqesin 

dëmtime të lehta trupore, me pasoja të përkohshme për shëndetin,- 

 

-me këtë ka kryer veprën penale Lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhurme par. 1 pika1.4 

të KPRK-sё.  

 

Andaj gjykata konform neneve 1, 2, 4, 6, 7, 17, 20, 21, 49, 50, 51, 73  73 dhe nenit 188 par.2 

lidhurme par. 1 pika1.4 të KPRK-sё, si dhe nenit 365 tё KPPK-sё,  tё pandehurin e: 

 

 

 

 

 

GJ Y K O N 
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Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet, nëse i 

pandehuri në afat prej 1 viti  nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

OBLIGOHET i pandehuri që kësaj gjykate, në emër të shpenzimeve të procedurës për 

ekspertizën mjeko ligjore shumën prej 20.00 €, në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të 

ia paguaj shumën prej 20.00 €, dhe për për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30.00 

€,  këto në afat prej 15 dite pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit 

të dhunshëm. 

 

I dёmtuari: N. H. nga fshati Sh. në Lipjan, udhёzohet qё kёrkesёn pasurore-juridike ta 

realizojё nё procedurё tё rregullt gjyqёsore. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, me Aktakuzën e saj PP.II.nr.1770/17, tё datës 20.06.2017, e 

ka akuzuar të pandehurin H. Sh., për shkak të veprës penale Lëndimi i lehtë trupor nga neni 188 

par. 2 lidhurme par. 1 pika1.4 të KPRK-sё.  
 

Në shqyrtimin gjyqësor prokurori i shtetit pas leximit të aktakuzës, dhe pas deklarimit të 

t’pandehurit, ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajësisë sepse ky pranim i fajësisë ka 

mbështetje në shkresat e lëndës si dhe bazë ligjore konform nenit 248 të KPRK-së, andaj i ka 

propozuar gjykatës që pranimin e fajësisë nga ana e të pandehrit ta vlerësoj si rrethan lehtesuse 

me rastin e marrjes se vendimit. 

 

Në fjalën përfundimtare prokurori i shetetit ka deklaruar se mbetë pranë aktakuzës dhe i 

kapropozuar gjykataës që të pandehurin ta shpall fajtor dhe ta dënoi sipas ligjit gjithherë duke 

pasur parasyshe rrethanat lehtesuse dhe ato rënduse. 

 

I pandehuri në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se e ndien veten fajtor dhe e pranon fajësinë 

sepse edhe ashtu është i afërt dhe pranimin e ka berë me vullnetin e tij, pa presion dhe i bindur 

për pasojat e pranimit të fajësisë, nuk e ka kundërshtuar aktakuzen, ndër të tjera ka shtuar se pasi 

që ka ndodhur problemi me djalin e tij F. ata e kanë provokuar edhe e kanë sulmuar. Qëllimi ka 

qenë ti qetësoj situatën dhe ajo ndodhi pa dashje, janë fqinjë të mirë nuk kanë pasur problem më. 

Tani jeton me në pension të parakohshëm pasi që në të kaluarën ka punuar në M., e ka gjendjen 

jo të mirë në familje, ka 6 vajza dhe dy djem i ka premtuar gjykatës se nuk do të ketë problem 

tani.  

      

Në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e ndien veten fajtor dhe e pranon fajësinë  ndër të tjera 

ka shtuar se nuk kanë pasur asnji problem, tani kanë raporte të mira me familjen e N. dhe të B.. 

I ka kërkuar gjykatës që mundësisht kësaj here të ketë parasysh se vërtet ka qenë në situat të rënd 

si prind pasi djalin e tij e kishin sulmuar dhe kishin qenë në oborin e tij dhe janë familjar dhe 

janë të afërm dhe marrë përgjegjësin në këtë mosh dhe i ka premtuar gjykatës që nuk do të ndodhe 

më asnjiher. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, i bindur se i pandehuri e 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 që i përmban  aktakuza, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore, 

konform nenit 248 të KPPK-së gjykata e pranoi pranimin e fajësisë të  pandehurës, për veprën 

penale tё pёrshkruar si nё dispozitiv tё kёtij aktgjykimi. 
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Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat 

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

lehtësuese pёr tё pandehurin gjykata vlerësoi sjelljen pas kryerjes së vepres penale, 

pra faktin se i njejti nuk e ka përsëritur veprën penale, pendimin për atë që e ka bërë dhe ka 

premtuar se dhe në të ardhmën nuk do të përsërisë veprën penale, e veqanarisht pranimin e 

fajësisë ndërsa si rrethana rënduese për të akuzuarin gjykata vlerësoi shkallën e përgjegjësisë 

penale pra, faktin se i njejti ka qenë plotësisht i aftë ti kuptojë dhe kontrolli veprimet e veta 

inkriminuese  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 50 të KPRK-së. 

 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale  bazohet në nenin 450 par. 2, pika  2.1 dhe pika 

2.6  të KPPK-sё. 

 

Vendimi mbi realizimin e kërkesës pasurore juridike u bazua konform nenit 463të KPPK-sё, 

 

Vendimi për kompenzimin e viktimave të krimit u murr në bazë të nenit 39 par. 1 pika 1.3  të 

Ligj për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINE-DEGA NË LIPJAN. 

P.nr.463/17 me datën 21.06.2021 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


