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                                                                                                                                      P.nr.46/20 

 

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

të vetëm Selman Salihi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Hanife Ibrahimi, në çёshtjen  

penale ndaj të pandehurit B. B., nga Komuna Lipjanit rr.’’ M. P.’’, të cilin e akuzon PTH në 

Prishtinë, sipas aktakuzës, PP/II Nr.5205/19 të dt. 27.01.2020 lidhur me  veprën  penale Sulmi 

nga neni 184 par. 1 të KPRK-së. Me datë 14.07.2021 pa pranin e palëve merr dhe publikisht 

shpall aktgjykimin. 

Ndërsa me date 15.07.2021 përpilon dhe merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

Ndaj të pandehurit: 

B. B. , i biri i R. dhe N., i vajzërisë Sh., i lindur me datën data e lindjes..., në Lipjan, me 

vendbanim nga K. Lipjan, rruga ‘’M. P.’’,  i martuar, ka të kryer shkollën mesme, me gjendje të 

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

padënuar më parë, mbrohet në liri. 

Ë SH T Ë    F A J T O R 

Sepse:  

Me datë 05.10.2019, rrethores 10:31, në Lipjan, në rr. ‘’M. K.’’, i pandehuri pas një 

mosmarrëveshje me tani të dëmtuarin D. N., rreth një tymi që i dëmtuari e kishte shkaktuar në 

oborrin e shtëpisë së tij, i pandehuri me dashje ka përdorur forcën ndaj tij duke e kapur për qafe 

dhe duke shtyrë për tokë e pastaj edhe duke tentuar ta godiste me një grabuj të drurit,  

-Me kёtё ka kryer veprën penale, Sulmi nga neni 184, par. 1 të KPRK-së, 

Andaj gjykata konformë neneve 1, 2, 4, 7, 17, 21, 41, 42, 85, 86 par. 1 dhe 2 tё KPRK-sё, dhe 

nenit 498, 499 të KPPRK-së,  si dhe nenit 365 të KPPK-së, të akuzuarit i : 

SHQIPTON 

V Ë R E J T J E  GJ Y Q Ë S O R E 

I akuzuari,  B. B., qortohet dhe i bëhet me dije se ka kryer një vepër të rrezikshme, që përbën 

vepër penale dhe nëse kryen  prapë vepër të tillë, gjykata do ti shqiptojë sanksion më të rёndë 

penal.                                                                                                                                                           I 

dëmtuari D. N., udhёzohet qё kёrkesёn pasurore-juridike ta realizojё nё procedurё tё rregullt 

gjyqësore. 

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

paguaj shumën prej 20-€, si dhe shume prej 30€ në emër te kompenzimit te viktimav te krimit. 

 

 

 

A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Prishtinë, sipas Aktakuzës PP/II.nr.5205/19, tё datës 21.01.2020, ka 

akuzuar B.B., të veprën penale Sulmi nga neni 184, par.1, të KPRK-së.  

Në shqyrtimin gjyqesor te mbajtur me daten 08.07.2021, Prokurorja e shtetit lexon aktakuzen 

dhe mbetet pranë aktakuzes, duke deklaruar se aktakuza eshte e ligjshme dhe e bazuar ne prova 

mbi bazen e fakteve. 

Deklaratat e palëve ne fjalës hyrëse:  

I pandehuri deklaron: e ndij veten fajtor dhe e pranoj fajsin me vullnetin tim pa presion jam i 

vetedijshem per kete, nuk e kundershtoj aktakuzen dhe jam i bindur per pasojat e pranimit te 

fajsis. Poashtu deklaron se D. e ka komshi kanë pasur raporte te mira. Poashtu deklaron se nuk 

e ka perseritr me dhe as nuk mendoj qe ka shanc qe ta perseris kete dhe i premtoj gjykates duke 

qenë i gatshem qe ne te ardhmen edhe ta pershendes D..  

Prokurorja e shtetit deklaron:   se pajtohet me pranimin e fajsis i cili pajtim eshte bere ne bazen 

e provave dhe fakteve qe iu kanë bashkangjitur aktakuzes.                                                                                                                            

Gjykata ne kete seance ka bere leximin e te dhenave penale te te pandehurit siq eshte ne 

shkresat e lendes dhe provat e bashkangjitura aktakuzes.                                                                                         

Ne fjalen perfundimtare prokurori i shtetit deklaron: se qendron pran aktakuzes e ushtruar 

kunder te pandehurit B. B. ka prova te mjaftushme te ligjshme se i pandehuri ka kryer vepren 

penale Sulmi nga neni 184 te KPRK-së.                                                                                                            

Kjo eshte vertetuar gjat kesaj seance pasi qe i njejti pranoi fajesine ne menyre te vullnetshme. I 

propozon gjykates që të pandehurin ta shpall fajtor dhe të i shqiptoj verejtje gjyqesore.                                    

I pandehuri ne fjalen perfundimtare deklaron, unë deklarova se e ndiej veten fajtor. Me D. kam 

raporte te mira dhe familjarisht do te angazhohem qe gjithmone te kem raporte te mira.                              

I demtuari ne fjalen perfundimtare deklaron, pres qe gjykata te marr vendim sipas ligjit nuk kam 

deshir qe te ndodh prap une nuk i bashkangjitem ndjekjes penale pasi që Bashkimi e pranoi 

fajsinë.               Gjykata pasi qe analizoi provat edhe nje here duke shiquar edhe deklaratat e 

paleve te dhena ne polici edhe ne kete seance gjyqesore, dhe duke u mbeshtetur edhe vetë ne 

kallzimin penal qe e ka parashtruar policia. Poashtu edhe propozimin e prokurorisë per 

shqiptimin e verejtjes gjyqesore.  

Gjykata perkatesisht gjyqtari i vetem gjykues konstatoi dhe vleresoi se i pandehuri vertet ka 

kryer vepren penale qe i vihet ne barre sipas aktakuzes. Poashtu pershkrimi faktik ne aktakuze 

eshte ne perputhshmeri me veprimet e te pandehurit.                                                                                             

Sanksioni i shqiptuar eshe ne proporcion me rrezikshmerin shoqërore te vepres penale.                                 

Me rastin e matjes se denimit te llojit dhe lartesis se tij, gjykata morri per baze neni 73 të 

KPRK-së qe ka qenë Kodi penal ne fuqi. Ashtu që si rrethana lehtesuese gjykata vleresoi 

fillimisht pranimin e fajsis, i pandehuri per here te pare eshte ndeshur me ligjin nuk e ka 

perseritur vepren penale. Per kunder kesaj ka bere perpjekje te sillet mire me te demtuarin. 

Gjithashtu i premton gjykates se nuk do ta perseris vepren penale ne cdo menyre. Gjykata 

vleresoi edhe faktin se i demtuari nuk i bashkangjitet ndjekjes penale.                                                                                                                                              

Me kete rast konstatohet fakti se dhe rrethanat qe ka ndodhur ku i pandehuri eshte inkriminuar 

ne vepren penale qe e rendon aktakuza, pas vepres penale nuk ka ekzistuar ajo atmosfere.  

Andaj  të njëjtit 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 duke u bazuer, ndaj të pandehurit, 

që në të ardhmen ky dënim të ketë efekt pozitiv, dhe parandalues, për tu përmirësuar dhe të 

shmanget nga veprimet e kundërligjshme që qojnë në drejtim të inkriminimit të veprave penale. 

Poashtu qëllimi i dënimit konsiston edhe në faktin e rehabilitimit dhe risocializimit të 

t’pandehurit në rrethana normale të shoqëris civile ku ai jeton dhe vepron pas shqiptimit të 

dënimit.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  
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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.46/20 me datën 15.07.2021 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


