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Numri i lëndës: 2022:146786 

Datë: 17.08.2022 

Numri i dokumentit:     03335461 

 

 

P.nr.213/22 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ - DEGA KAÇANIK, Gjyqtari Burim Çaka me 

procesmbajtësen Edona Thaqi, në çështjen penale kundër të pandehurve: 1. F.B, për shkak të 

veprës penale Lëndim i lehtë truporë nga neni 185 paragrafi 1, nën paragrafi 1.4 të KPRK–së, 

T.L e akuzuar për veprën penale Lëndim i lehtë truporë nga neni 185 paragrafi 1, nën paragrafi 

1.4 të KPRK–së, Xh.B e akuzuar për veprën penale Kanosja nga neni 181 paragrafi 2 të 

KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore Ferizaj me numër PP/II.nr. 1035/2022 të 

datës 01.08.2022, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar më datë 08.08.2022, publik, në praninë e 

Prokurorit të Shtetit Besnik Nuredini, të pandehurve, mbrojtësit të pandehurit F.B - Avokate G. 

Sh., palës të dëmtuar G.B, më datë 11.08.2022 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më datë 

17.08.2022 përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. I pandehuri: F.B, nga fshati ..., Komuna e Kaçanikut, i lindur më datë ..., nga i ati S... dhe e 

ëma N... gjinisë D..., me numër personal ..., shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, i 

martuar, prind i dy fëmijëve, ka të kryer shkollën e fillore, ka punuar si punëtor fizik, i gjendjes 

së dobët ekonomike, gjendet në paraburgim nga data 18.07.2022 deri më datë 08.08.2022. 

 

 

2. E pandehura: T.L nga fshati ..., Komuna e Kaçanikut, e lindur më datë ... nga i ati A.... dhe e 

ëma H... gjinisë K... me numër personal ..., shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës, e 
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martuar, prind i dy fëmijëve, ka të kryer shkollën e fillore, e pa punë, e gjendjes së mesme 

ekonomike. 

 

3. E pandehura: Xh.B nga fshati ..., Komuna Hani i Elezit, e lindur më datë .. nga i ati A...dhe e 

ëma H... gjinisë K...me numër personal 1... shqiptare shtetase e Republikës së Kosovës, e 

martuar, prind i dy fëmijëve, ka të kryer shkollën e fillore, punon si shërbyese në ..., e gjendjes 

së mesme ekonomike. 

 

 

JANË FAJTOR 

 

I. I pandehuri F.B: 

 

Me datë 17.07.2022, rreth orës 14:00h, në fshatin ... komuna Kaçanik, saktësisht në oborrin e 

shtëpisë të tyre, i pandehuri, me dashje i shkakton lëndime trupore tani të dëmtuarës-motrës së 

tij G.B, në atë mënyrë që kjo e fundit kishte pasur mosmarrëveshje paraprake me Xh.B (motra 

e gruas së të pandehurit), ashtu që kur e njëjta kishte shkuar tek shtëpia e tyre aty fillimisht 

kishin filluar të fjalosen me të dëmtuarën G..., dhe në atë moment ndërhynë i pandehuri ku e 

fyen me fjalë të ndryshme, pastaj e kap me forcë për dy duar e shtynë, si dhe e godet me dorë 

në krahun e majtë, me cilat veprime i shkakton lëndime të lehta trupore, me dëmtim të 

përkohshëm për shëndetin,- 

 

- Me këtë veprim ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 nën 

paragrafi 1.4 të KPRK-së. 

 

 

II. E pandehura T.L: 

 

Me datë, kohë, dhe vendin e njëjtë të përshkruar si në pikën e I-rë të dispozitivit, e pandehura, 

me dashje i shkakton lëndime trupore tani të dëmtuarës G.B, njëherësh kunata e tij (motra e 

bashkëshortit të saj), në atë mënyrë që kjo e fundit kishte pasur mosmarrëveshje paraprake me 

Xh.B (motra e të pandehurës), ashtu që kur e njëjta kishte shkuar tek shtëpia e tyre aty 

fillimisht kishin filluar të fjalosen me të dëmtuarën G..., dhe në atë moment ndërhynë e 
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pandehura ku e ka goditur me dorë në krahun e djathtë, me cilat veprime i shkakton lëndime të 

lehta trupore, me dëmtim të përkohshëm për shëndetin,- 

 

- Me këtë veprim ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 1 lidhur 

me nën par.1.4 KPRK-së. 

 

 

III. E pandehura Xh.B: 

 

Me datë, në kohë dhe vendin e njëjtë të përshkruar si në pikën e I-rë dhe të II-të të dispozitivit, e 

pandehura kanos seriozisht me fjalë se do privojë nga jeta tani të dëmtuarën G.B, në atë mënyrë që për 

shkak të një mosmarrëveshjeje paraprake që kishin pasur mes vete, në ditën kritike kur e pandehura 

shkon tek shtëpia e të dëmtuarës, meqë aty jeton motra e saj T. B., dhe meqenëse se e dëmtuara nuk 

kishte dashur që ajo të qëndronte në shtëpinë e tyre, ashtu që fillimisht fillojnë të fjalosen dhe të fyejnë 

me fjalë njëra –tjetrën, e ku në një moment e pandehura i drejtohet me fjalët  “ti je lesbike, dhe se do të 

vijë nesër apo pasnesër tek ti me revole dhe do të palos në oborrin tënd”, me të cilat veprime tek e 

dëmtuara shkakton, pasiguri dhe frikë të madhe,- 

 

- Me këtë veprim ka kryer veprën Kanosja nga neni 181 paragrafi 2 të KPRK-së. 

 

Andaj duke u bazuar në dispozitën e lartcekur dhe nenin 2, 17, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 48, 

49,  69, 70, 71 dhe 72  të KPRK-së dhe nenit 359, 360, 361, 365 dhe 453 të KPPK-së, i: 

GJYKON 

I. Të pandehurin F.B me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 60 ditëve (Gjashtëdhjetë 

ditëve), i cili dënim nuk do të ekzekutohet po që se i pandehuri në afat prej 1 viti nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën 

gjykata do t’i revokon dënimin me kusht, në dënimin e shqiptuar i llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim nga data 18.07.2022 deri më datë 08.08.2022 

II. Të pandehurën T.L me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 60 ditëve (Gjashtëdhjetë 

ditëve), i cili dënim nuk do të ekzekutohet po që se e pandehura në afat prej 1 viti nuk kryen 
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ndonjë vepër tjetër penale, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në të kundërtën 

gjykata do t’i revokon dënimin me kusht 

 

III. Të pandehurës Xh.B i shqipton dënim me gjobë në shumë prej 300€ (Treqind euro), të 

cilën gjobë është e obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, në të kundërtën dënimi me gjobë do t’i zëvendësohet me dënim me burgim duke 

llogaritur nga 1 ditë burgim për çdo 20 € (njëzet euro) të gjobës së pa paguar. 

 

IV. Pala e dëmtuar G.B, lidhur me kërkesën pasurore juridike ndaj të pandehurës Xh.B 

udhëzohet në kontest civil. 

 

V. Detyrohet i pandehuri F.B që në emër të shpenzimeve procedurale të paguaj shumën prej 

20€,  për paushallin gjyqësor, t’i paguaj kësaj gjykate shumën prej 20.00€ dhe në emër të 

Fondit për Kompensimin e Viktimave të Krimit të paguaj shumën prej 30.00€, të gjitha këto në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

VI. Detyrohet e pandehura T.L që në emër të shpenzimeve procedurale dhe paushallit gjyqësor, 

t’i paguaj kësaj gjykate shumën prej 20.00€ dhe në emër të Fondit për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit të paguaj shumën prej 30.00€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita 

e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

VII. Detyrohet e pandehura Xh.B që në emër të shpenzimeve procedurale dhe paushallit 

gjyqësor, t’i paguaj kësaj gjykate shumën prej 20.00€ dhe në emër të Fondit për Kompensimin 

e Viktimave të Krimit të paguaj shumën prej 30.00€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore Ferizaj ka ngritur aktakuzën PP/II.nr.1035/22 të datës 01.08.2022,  

kundër të pandehurit të parë, për shkak të veprës penale Lëndim i lehtë truporë nga neni 185 

paragrafi 1, nën paragrafi 1.4 të KPRK–së, të pandehurës së dytë për veprën penale Lëndim i 

lehtë truporë nga neni 185 paragrafi 1, nën paragrafi 1.4 të KPRK–së, dhe të pandehurës së 
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tretë për veprën penale Kanosja nga neni 181 paragrafi 2 të KPRK-së dhe ka propozuar që të 

pandehurit ti shpallë fajtor dhe t’iu shqiptohet sanksioni penal konform ligjit në fuqi.  

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar më datë 

08.08.2022. 

 

Në këtë seancë pas leximit të aktakuzës nga ana e Prokurorit të shtetit, i pandehuri i parë e ka 

pranuar fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës, ka deklaruar se është penduar dhe i ka premtuar 

gjykatës që në të ardhmen nuk do të përsërisë vepra penale. 

 

Mbrojtësja e të pandehurit të parë ka deklaruar se: pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë 

vullnetare duke qenë i njoftuar paraprakisht për benefitet dhe pasojat ligjore të pranimit të 

fajësisë, gjithashtu konsideroj se ky pranim është bërë konform dispozitës ligjore, përkatësisht 

nenit 248 të KPPRK-së, ka kërkuar nga gjykata që me rastin e shqiptimit të dënimit të mos 

kufizohet në nenin 70 paragrafi 3 lidhur me rrethanat për zbutjen e  dënimit dhe të ketë 

parasysh faktet se i mbrojturi im asnjëherë nuk ka rënën ndesh me ligjin, është familjarë dhe 

mbajtës i familjes, është penduar dhe ka shprehur keqardhje për rastin, andaj me këtë rast ti 

shqiptohet një dënim sa më i butë, me të cilin do të arrihet qëllimi i dënimit. 

 

Pas leximit të aktakuzës nga ana e Prokurorit të shtetit, e pandehura e dytë e ka pranuar fajësinë 

për të gjitha pikat e aktakuzës, ka deklaruar se është penduar dhe i ka premtuar gjykatës që në 

të ardhmen nuk do të përsërisë vepra penale. 

 

Pas leximit të aktakuzës nga ana e Prokurorit të shtetit, e pandehura e tretë e ka pranuar 

fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës, ka deklaruar se është penduar dhe i ka premtuar 

gjykatës që në të ardhmen nuk do të përsërisë vepra penale. 

 

Prokurori i Shtetit duke shprehur mendimin e tij lidhur me pranimin e fajësisë, ka vlerësuar se 

ekziston baza për pranimin e fajësisë për të pandehurit, ngase e njëjta është bërë konform nenit 

248 të KPP-së dhe i ka propozuar gjykatës që të  pandehurit t’i shpall fajtorë dhe t’u shqiptoj 

dënim sipas ligjit. 

 

Pala e dëmtuar ka deklaruar se nuk i bashkëngjitëm ndjekjes penale për të pandehurin e parë 

dhe dytë, ndërsa i bashkëngjitëm ndjekjes penale për të pandehurën e tretë, ndërsa nuk 
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parashtroj kërkesë pasurore-juridike për të pandehurin e parë dhe dytë, por parashtroj kërkesë 

pasurore-juridike për të pandehurën e tretë dhe është dakord me pranimin e fajësisë. 

 

Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

 

Pasi që të pandehurit e kanë pranuar fajësinë gjatë shqyrtimit fillestar, gjykata për të vlerësuar 

pranimin e fajësisë e duke pasur parasysh edhe mendimin e Prokurorit të Shtetit, shqyrtoi me 

kujdes faktet e parapara nga neni 248 par 1 të KPPK-së dhe me këtë rast vlerësoi se: të 

pandehurit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit; Pranimi është bërë 

vullnetarisht, pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova materiale të rastit konkret dhe atë me 

provat e paraqitura nga Prokuroria e Shtetit të cilat gjenden në shkresat e lëndës, të gjitha këto 

prova të mbledhura gjatë procedurës hetimore; Akuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë 

ligjore ose gabime faktike. 

 

Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit të parë  

ekzistojnë gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale Lëndim i lehtë truporë nga 

neni 185 paragrafi 1, nën paragrafi 1.4 të KPRK–së si në mënyrë kohë dhe vend si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi.  

 

Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurës së dytë  

ekzistojnë gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale Lëndim i lehtë truporë nga 

neni 185 paragrafi 1, nën paragrafi 1.4 të KPRK–së si në mënyrë kohë dhe vend si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi.  

 

Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurës së tretë 

ekzistojnë gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale Kanosja nga neni 181 

paragrafi 2 të KPRK-së si në mënyrë kohë dhe vend si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.  

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të pandehurin e parë gjykata vlerësoj 

rrethanat në kuptim të nenit 69, 70 të KPRK-së,  si rrethanë posaçërisht lehtësuese se i njëjti e 

ka pranuar fajësinë në shqyrtim fillestar, ndihet i penduar për veprimin e tij dhe se i ka 

premtuar Gjykatës se në të ardhmen nuk do të përsërisë më veprime të tilla, nuk ka të dhëna se 

është recidivist, si dhe heqjen dorë nga ndjekja penale nga pala e dëmtuar, ndërsa si rrethanë 

rënduese nuk gjeti përpos veprimeve të cilat e përmbushin figurën e veprës penale. 
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Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të pandehurën e dytë gjykata vlerësoj 

rrethanat në kuptim të nenit 69, 70 të KPRK-së,  si rrethanë posaçërisht lehtësuese se e njëjta e 

ka pranuar fajësinë në shqyrtim fillestar, ndihet ependuar për veprimin e sajë dhe se i ka 

premtuar Gjykatës se në të ardhmen nuk do të përsërisë më veprime të tilla, nuk ka të dhëna se 

është recidiviste si dhe heqjen dorë nga ndjekja penale nga pala e dëmtuar, ndërsa si rrethanë 

rënduese nuk gjeti përpos veprimeve të cilat e përmbushin figurën e veprës penale. 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të pandehurën e tretë gjykata vlerësoj 

rrethanat në kuptim të nenit 69, 70 të KPRK-së,  si rrethanë posaçërisht lehtësuese se e njëjta e 

ka pranuar fajësinë në shqyrtim fillestar, ndihet e penduar për veprimin e sajë dhe se i ka 

premtuar Gjykatës se në të ardhmen nuk do të përsërisë më veprime të tilla, nuk ka të dhëna se 

është recidiviste, ndërsa si rrethanë rënduese nuk gjeti përpos veprimeve të cilat e përmbushin 

figurën e veprës penale. 

 

Gjykata, të pandehurve u shqiptoi atë dënim duke e marrë për bazë minimumin dhe 

maksimumin dhe qëllimin e dënimit dhe duke u bazuar në rrethanat lehtësuese dhe është i 

bindur se edhe me një dënim të tillë, do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i paraparë 

në nenin 38 të KPRK-së, përkatësisht dënimi i shqiptuar është plotësisht i justifikueshëm, në 

përshtatje me rrethanat e kryerjes, rrezikshmërinë e saj dhe të autorit të saj, që do të shërbej në 

parandalimin e kryesve nga kryerja e veprave penale në të ardhmen (preventiva speciale) si dhe 

do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimit. 

 

Vendimi për kërkesat pasurore juridike 

 

Pala e dëmtuar ka hequr dorë nga kërkesat pasurore juridike për të pandehurin e parë dhe të 

dytë, ndërsa për të pandehurën e tretë është udhëzuar në kontest civil konform nenit 463 të 

KPPRK-ës. 

 

 

 

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës  
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Konform neneve 450 dhe 453 të KPPK-ës, u detyrua i  pandehuri i parë që në emër të 

shpenzimeve të procedurës të paguaj shumën prej 20€ (për ekspertizën mjeko – ligjore) si dhe 

në emër të paushallit gjyqësor të paguaj pranë kësaj gjykate shumën 20.00€ dhe atë  në afat 

prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Konform neneve 450 dhe 453 të KPPK-ës, u detyrua e pandehura e dytë dhe tretë që në emër të 

shpenzimeve të procedurale si dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë secila veç e veç 

pranë kësaj gjykate shumën nga 20.00€ dhe atë  në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Konform nenit 39 par 3 pika 3.1 të ligjit Ligji Nr. 05/L -036 për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit gjykata i obligoi të pandehurit që secili veç e veç të paguaj shumën nga 30.00€ Fondit 

për Kompensimin e viktimave të krimit dhe atë në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve 248 dhe 365 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

Dega në Kaçanik 

P.nr.213/22 datë 17.08.2022 

  

Procesmbajtësja                                                                                                          Gjyqtari  

Edona Thaqi                                                                                                            Burim Çaka                                                                                                                                            

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mundet të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditësh nga dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

Gjykate. 

 


