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Numri i lëndës: 2019:125824 

Datë: 14.07.2021 

Numri i dokumentit:     01996734 

                                                                                        

      P.nr.498/18 

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 çështjen penale, ndaj tё pandehurit B.P.  të cilin e akuzon PTH në Prishtinë, me 

aktakuzën saj PP.II.nr.6263/12 tё dt.04.04.2016, pёr shkak tё veprës penale,Lendim i lehte trupor  

nga neni 154 par .1 lidhur me nenin 23 të KPRK-sё, nё shqyrtimin gjyqesor  tё mbajtur me 

dt.06.07.2021, nё prani tё përfaqësuesit tё PTH-sё, prokurorit Fatmire Cacaj  dhe të pandehurit, 

me datё 13.07.2021, merr dhe publikisht shpall kёtё: 

 

A K T G J Y K I M 

 

Ndaj tё pandehurit 

B.P.  nga i ati S.dhe e ëma Xh. ,  i lindur me data e lindjes...ne K. komuna e Prishtines i martuar 

i gjendjes se mire ekonomike ka te kryer shkollen e mesme me nr. personal numri... i martuar, 3 

femij  , shqiptar, shtetas i Republikes së Kosovës,  

 

Ë SH T Ë    F A J T O R 

 Sepse  
 Me daten 11.09.2012 rreth ores 01 h ne lokalin e nates me muzike “M.“afer firmes 
“L. “ ne rrugen transit Prishtine –Lipjan-Shtime i demtuari B. Q. kishte pire pije 

alkoolike sdhte denuar dhe ka filluar qe te thyej shishe te birres , me ç,rast kishtereaguar 

pronri i loklit duke nxjerre ate jashte ashtu qe me te nxjerre jashte i pandehuri Xh. S.  me 

dashje e ka kapur per qafe duke e shtrenguar dhe goditur me grushta e shkelma ne pjese te 

ndryshme te trupit dhe ne kembe te djathte te demtuarin B. Q.,derisa i pandehuri i dyte B. 

P. ,po ashtu me dashje e ka goditur te demtuarin me grushta , e qe sipas mendimit te ekspertit 

mjeko –ligjor Dr.Flamur Blakaj te dt. 20.12.2012 i demtuari B. Q. ka pesuar thyerje te dy 

maleoleve te kercirit te djathte te shkaktuara nga verimi mekanik i mjetit te fort mbrehtes-

jo i mprehte ,qe si te tilla bejne pjese ne demtime te renda trupore. 
 

me këtë ka kryer veprën penale Lëndimi i rëndë trupor nga neni 154 par.1 lidhur me nenin 23   

KPRK-së 

 

Andaj gjykata, konform neneve 1, 2, 4, 17,40,41,42,49,50,51,52, dhe nenit 365 tё KPPK-sё, të 

pandehurin e gjykon me: 
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DENIM ME KUSHT  

 

Të pandehurin, me dënim me burg në kohëzgjatje prej 6 muaj, i cili denim nuk do te ekzekutohet 

nese i pandehuri ne afat prej 2 viteve nuk kryen veper tjeter penale . 

 

OBLIGOHET i pandehuri që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të ia paguaj shumën 

prej 20-€, si dhe shumën prej 30-€, për Fondin e Mbrojtjes së viktimave të Krimit, këto në afat 

prej 15 dite pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit,  nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

I dëmtuari :B. Q. nga fshati M. komuna e Lipjanit.  

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, me Aktakuzën e saj, PP.II.nr.6263/12 tё dt. 04.04.2016 i ka 

akuzuar të  pandehurit  B. P.  për shkak të veprës penale Lëndimi i rëndë trupor nga neni 154 par 

1 lidhur me nenin 23 te KPK-se   

 

Ecurija procedurale: 

Gjykata fillimisht me pranin e fajsise se te akuzuarit te pare Xh. S. ja veqyar proceduren Penale 

ndaj tij dhe me aktvendim ka konstatuar se procedura do te zhvilloet ndaj te pandehurit B.p.pasi 

qe i akuzuari B. pajaziti ka qen i pa arritshenm per organet e ndjekjes. Gjykata ka caktuar seancen 

e shqyrtimit fillestar dhe pasi qe tani i akuzuari B. pajaziti ka qen i pranishem ne seancen e 

shqyrtimit gjyqesor te mbajtur me 06.07..2021 dhe i njejti i eshte dhene mundesia te deklarohet. 

 

Deklaratat e paleve 

 

 I andehuri ne seancen e shqyrtimit gjyqesor deklaron:e ndij veten fajtor dhe e pranoj 

fajsine se per veprimet e mija jam pergjegjes jam i bindur per pasojat e pranimit te fajsise .Tani 

jemi pajtuar me te demtuarin nuk e kam perseritur kete veper penale.Kur ka ndodhur kam qen i 

ri. 

 

Prokurori i shtetit deklaron:Pajtohem me pranimin e fajsise se ky pranim  isa prova qe i permban 

kjoaktakuze konform nenit 248 te KPRK-se i propozoj gjykates te pandehurin te shpalli fajtor 

dhe sipas  rethanave lehtesuse dhe renduse.  

Gjyqtari i vetem gjykues ka konstatuar se pranimi i fajsise nga ana e te akuzuarit ne shqyrtimin  

gjyqesor dhe ka udhezuar qe te shkohet ne leximin e provave.Me kete raste konstatohet se jane 

lexuar provat nga shkresat e lendes si dhe te dhenat penale e te akuzuarit siq jane te dpershkruara 

ne aktakuze. 

 

Deklaratat e paleve ne paraqitjen ne fjalen perfundimtare. 

Prokurori i shtetit ne fjalen perfundimtare deklaron se pajtohet me pranimin e fajsise duke 

deklaruar dhe njiher te propozoj gjykates te njejtin te shpalli fajtor dhe te denoi sipas ligjit. 

 

I pandehuri ne fjalen perfundimtare deklaron :duke perseritur se pranon fajsine se eshte mbajtes 

i familjes jetoj me nje rroge 400 euro. 

Gjykata perkatesisht gjyaqtari i vetem gjykues mbi bazen e aktakukzes dhe pranimit te fajsise 

nga ana e te akuzuarit te cilin pranim gjykata e pranoi me aktvendim.Ashtu qe ne baze te 

shkresave te lendes analizimit dhe krahasimit te tyre rrethanave te kryerjes se vepres penale nga 

provat e ofruara nga rokuroria per administrim keto prova siq jane ekspertiza mjeko ligjore e 

ledshuar nga mjeku ligjor nga Agjencioni i fornozikes ashtu qe nga aktakuza gjykata vlerson e i 

akuzuari eshte nkriminuar ne vepren penale KPRK-se dhe i perbene elementet dhe tiparet e 
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vepres penale.Andaj me kete konstatohe se vepra penale lendim i rend trupor nga neni 154 te 

KPRK-se qe e ka kryer i pandehuri eshte vertetuar gjendja faktike. 

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

lehtësuese dhe rёnduese pёr tё pandehurin, ashtu qё si rrethana lehtёsuese gjykata, pranimin  e 

fajsise pendimin e thelle per veprimet e tij nuk e ka pe rseritur vepren penale eshte mbajt5es i 

familjes deklaratat e tij se eshte pajtuar tash me te demtuarin Poashtu deklaron se ka qen i ri dhe 

kjo mund te jete nje nga rrethanat lehtesuse.  

Ndersa  si rrethan renduse per te pandehkurin gjykata vlersoi peshen e vepres penale pasojat e 

veprees penale me lendim te rend trupor.Me kete vlersohet objekti mbrojtes i veprs penle qe 

eshte jeta dhe tr5upi dhe intigriteti fizik te demtuarit .Se vepra eshte kryer me dashje ne drejtim 

te te demtuarit. 

Gjykata vlerson dhe konstaton se eshte arritur qellimi i deniit ndaj te pandehruit ne parandalimin 

dhe permiresimin e tij duke mos kryer me verpa penale dhe duke u shmangur nga veprimet e 

tilla te kunder ligjeshme.Me qellim qe te inkropofrohet dhe shoqeri dhe familje Perderisa qellimi 

i denimit konstaton me faktin e rahabilitimit dhe risonalizimit pas vepres se kryer te vepres 

penale.  

Me kete gjykata konstaton se me denimin e shqiptuar eshte propocion me rrezikshmeri e vepres 

penale. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale  bazohet në nenin 450 par. 2, pika  2.6  të KPPK-

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

ndërsa vendimi mbi realizimin e kërkesës pasurore juridike u muarr në bazë të nenit 39 par. 3 

pika 3.1  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.498/18 te dt. 13.07.2021  

 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


