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Numri i lëndës: 2019:121441 

Datë: 30.06.2020 

Numri i dokumentit:     00998690 

                                                                               P.nr.58/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA NЁ LIPJAN, nё përbërje prej 

gjyqtarit të vetëm gjykues Selman Salihi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Hanife Ibrahimi 

,  duke vendosur nё lëndën penale, ndaj  tё akuzuarit R. B.  nga i ati K.  nga fshati M.  të cilin e  

akuzon e PTH në Prishtinë, me aktakuzën saj PP.II.nr.7801/17  tё dt. 23.01.2018 pёr shkak tё 

veprës penale, Sulmi nga neni 187 par 1  të KPRK-sё, nё shqyrtimin fillestar me dt. 18.06.2020, 

nё prani tё përfaqësuesit tё PTH-sё, prokurores Arbresha Shala , dhe të akuzuarit, me 

dt.23.06.2020 merr dhe publikisht shpall kёtё: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

Ndaj tё akuzuarit: 

    

R.B. nga i ati K. i lindur me dtdata e lindjes...ne fshatin M. K lipjan ku edhe jeton me numer 

personal numri... shqipetar shtetas i Republikes se Kosoves   

 
Ë SH T Ë    F A J T O R 

   
Sepse: 

Me daten 15.12.2017  rreth ores 00.45 ne fshatin M., i pandehuri pas mosmarveshjes qe 

kishte me te demtuaren –bashkeshorten e tij Sh. B. i pandehuri me dashje e ka perdore forcen 

ndaj personit tjeter e ka sulmuar duke terhequr zvarr me dhune nga shtepia deri tek dera e oborrit 

te demtuaren Sh. B. ,ku djali i T. V. ne polici dhe e raporton rasti ku e demtuar eshte lenduar ne 

dore dhe kembe por ka hezituar te kerkon ndihme mjekesore . 

 

-Me këtë ka kryer vepren penale Sulmi nga neni 187 par 1 te KPRK-es. 
 
 
Andaj gjykata konform te dispozitave  te te neneve 1,2,4,6,7.17,21,41.42,43,46,73.187,  

par  1 te KPRK-es dhe dispozitat e nenit 493 dhe 495 dhe 365 te KPRK-es te pandehurin e . 
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GJ Y K O N  

 

Me denim me gjobe ne shume prej 250 € te cilin denim i pandehuri eshte i obliguar ta 

paguaj ne afat prej 15 dite pas plotefuqishmerise se ketij aktgjykimi, ne rast se denimi nuk 

realizohet as me detyrim ,gjykata denimin me gjobe do ta zevendesoje me denim me burgim 

,konform nenit 46 par 3 te KPRK-es ashtu qe per çdo dite tekaluar ne burg te llogaritet shuma 

prej 20 € 

E demtuara Sh. B. ne fshatin M. K Lipjan udhezohet qe kerkesen pasurore –juridike 

ta realizoje ne procedure te rregullt gjyqesore. 
 

OBLIGOHET: Obligohet i pandehuri  qe ne emer te paushallit gjyqesor  shumen prej 

20 € si dhe per kompensimin e viktimave te krimit shumen prej 30 € ne afat prej 15 dite nga 

plotefuqishmeria e ketij aktgjykimi.  

 

OBLIGOHET i akuzuari që në emer të shpenzimeve të procedures penale dhe paushallit 

gjyqesor kesaj gjykate ti paguaj shumen prej 20 (njezeteuro) € në afat prej 15 dite nga 

plotfuqishmeria e ketij aktgjykimi.  

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, me Aktakuzën e saj PP.II.nr.7801/17 tё dt. 

23.01.2018, e ka akuzuar të  pandehurin R. B. ,  për shkak të vepres penale Sulmi par 1  të KPRK-

së. 

Prokurori i shtetit  në shqyrtimin fillestar, ka mbetur në tërësi pranë aktit akuzues, dhe 

është pajtuar me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit i cili është bërë konform dispozitave 

ligjore dhe në përputhje me provat që gjendën në shkresat e lëndës, dhe në të njëjtën kohë 

gjykatës i ka propozuar që të pandehurin ta shpallë fajtor dhe ta dënoi sipas ligjit, ndёrsa me 

rastin e pёrcaktimit tё llojit dhe tё lartёsisё sё dёnimit pёr tё pandehurin, tё merret si rrethanё 

lehtёsuese pranimi i fajёsisё.  

I pandehuri nё shqyrtimin fillestar e ka pranuar fajёsinё pёr veprёn penale e cila i vihet 

nё barrё, është i bindur  për  pasojat e   pranimit të fajesise  dhe e pranon fajesine pa presion dhe 

me bindje  të lire dhe nga gjykata ka kёrkuar qё me rastin e matjes sё dёnimit, tё njёjtit ti 

shqiptohet njё dёnim sa mё i butё, ngase i njёjti është i papune  kam 6 anetar te familjes dhe jetoj 

me ndihma sociale . 

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 Sulmi nga neni 187 par par 1 të KPRK-sё. 

  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 

vlerёsoi faktin se i pandehuri  është i papune dhe as nuk merr  kurrfare  pensioni, sjelljen e të 

pandehurit para dhe pas kryerjes se vepres penale  sjelljen e tij pas kryerjes sё veprёs penale, e 

veçanërisht pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, e në mungesë të rrethanave rënduese,  

konform nenit 73 të KPRK-së, të njëjtit i shqiptoi dënimin e paraparë si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, duke qenë e bindur se një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit konform nenit 

50 të KPRK-së,  e cila dispozitë ka për qëllim që të mos zbatohet dёnimi pёr vepra tё lehta 

penale, kur vlerёsohet se tёrheqja e vёrejtjes me kёrcёnimin e dёnimit ёshtё e nevojshme tё 

ndalojё qё kryesi tё mos kryejё vepёr penale.Gjithashtu qellimi i denimit ka efekt pozitiv ndaj te 
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akuzuarit dhe do te ndikoi ne rehabilitimin dhe risocializimin te akuzuarit ne rrethana shoqerore 

ngritjen e vetedijes , per te shprehur gjykimin e tij shoqerore te vepres penale.  

 

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

KPPK. 

Vendimi mbi realizimin e kërkesës pasurore juridike u bazua konform nenit 463  të 

KPPK. 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINE-DEGA NË LIPJAN.  

   P.nr. 58/2018  të dt. 23.06.2020 

  

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.   

 

 


