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Numri i lëndës: 2018;061984 

Datë: 16.09.2019 

Numri i dokumentit:     00141908 

 

P.nr.1/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni 

Penal, si gjykatë e shkallës së parë penale, me gjyqtarin e vetëm gjykues Ilir Bytyqi, me 

procesmbajtës Muedin Rexhepi, asistent, në çështjen penale kundër të pandehurve: A.R., për 

shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 2 lidhur me par. 1 nënpar. 1.4 të 

KPRK-së, si dhe A.H. për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 1 

nënpar. 1.4 të KPRK-së, sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Ferizaj - Departamenti i 

Përgjithshëm PP/II.nr.958-5/2016 dt.29.12.20017, pas përfundimit të shqyrtimit fillestar dhe 

publik të mbajtur në praninë e Prokurorit të Shtetit Sebahate Sinani, të dëmtuarve G.R. dhe 

B.H. si dhe të pandehurve A.R. me av. mbrojtës Elvira Heta- Vata dhe A.H., me datë 

14.08.2019 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më datë 02.09.2019 përpiloi me shkrim këtë: 

   

A K T GJ Y K I M 

 

           I pandehuri: A.R. i lindur me ..., nga i ati H. dhe nëna M. e gjinisë S., me vendbanim 

në Fshatin K., Komuna Ferizaj, me vendqëndrim në B. të Koracisë, i martuar, baba i 2 

fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës me 

numër të letërnjoftimit ............ 

 

I pandehuri: A.H.i lindur me ....., nga i ati M. dhe nëna Sh. gjinisë F., me vendbanim 

në fshatin K., Komuna Ferizaj, me profesion bujk, i martuar, baba i tre fëmije, i gjendjes së 

mesme ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal ................. 

I. 
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JANË  FAJTOR 

 

I pandehuri A.R. 

Se me dt. 24.06.2016, rreth orës 19:20, në Fshatin K., Komuna Ferizaj, pas një zënke 

një ditë më parë në mes të dëmtuarit B.H. dhe vëllait të të pandehurit A.R., E.R., i pandehuri e 

kishte sulmuar me një mjet veturën e tipit Reno Kango, ngjyrë e verdhë, me targa ..-...-..., mjet 

ky i përshtatshëm për ti shkaktuar lëndime të dëmtuarve B.H. dhe G.R., në atë mënyrë gjersa 

dy të dëmtuarit ishin duke qëndruar ulur para shtëpisë së të dëmtuarit G., ai me dashje i kishte 

goditur me veturë në këmbë e pastaj edhe me një shufër hekuri ka filluar ta godas të dëmtuarin 

B., me ç’rast nga kjo goditje të dëmtuarit kishin marrë lëndime trupore të përshkruara si në 

ekspertizën mjeko-ligjore dt.25.12.2017.   

 

me këtë ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 2 lidhur me par. 1 

nënpar. 1.4 të KPRK-së. 

 

II. 

I pandehuri A.H. 

 Se me datë dhe kohë të njëjtë në Fshatin K., Komuna Ferizaj, paraprakisht pas një 

zënke një ditë më parë në mes të dëmtuarit B.H. dhe vëllait të të pandehurit E.R. edhe pasi 

A.R. i kishte goditur me veturë B.H. dhe G.R. ku kishte filluar konfrontimi mes G. dhe E. me 

të dëmtuarin B.G. nga shtëpia kishte dalë babai i B., i pandehuri A.H. i cili e ka sulmuar 

fizikisht A.R.n duke e goditur me grusht në pjesën e fytyrës dhe shkaktuar lëndime trupore të 

përshkruara në ekspertizën mjeko-ligjore të datës 25.12.2017. 

 

me këtë kanë  kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 1 nënpar. 1.4 

të KPRK-së. 

 

 

Andaj, gjykata në bazë të neneve 3,4,7,8,17,41,42,46,49,50,51,52,73,75,76 të 

KPRK-së, si dhe në bazë të neneve 365 të KPPRK-së, të pandehurit i 

G J Y K O N 

I. 



 Numri i lëndës: 2018:061984 
 Datë: 19.09.2019 
 Numri i dokumentit: 00520832 
 

3 (8)  

   
20
18
:0
61
98
5 

 Të pandehurin A.R.n, dënim me gjobë në shumë prej 2000 €uro (dymijë euro), të 

cilën gjobë obligohet ta paguaj brenda afatit prej 1 (një) muaj, pasi aktgjykimi të 

merr formë të prerë. 

 

 Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguajë dënimin brenda afatit prej 

1 (një) muaj, pasi aktgjykimi të merr formë të prerë, atëherë gjykata dënimin me 

gjobë do t`ia zëvendësojë me dënim burgimi ashtu që për çdo 20€ (njëzetë euro), të 

papaguara do t`i llogaritet 1 (një) ditë burg.  

 

 Të dëmtuarit: B.H.dhe G.R. që të dy nga Fshati K., Komuna Ferizaj, për realizimin 

e kërkesës pasurore - juridike udhëzohen në kontest civil.  

 

 Obligohet i pandehuri A.R. që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të 

paguajnë shumën prej 20 €uro (njëzet euro) si dhe shpenzimet e procedurës 

penale në shumë prej 40 €uro (katër dhjetë euro), në afatin prej 15 ditëve pasi që 

aktgjykimi të marr formën e prerë nën kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. 

 

 Obligohet i pandehuri që konform nenit 39 par. 3 pika 3.1 të ligjit Nr. 05/L-036, 

për kompensimin e viktimave të krimit, të paguaj shumën prej 30 €uro /tridhjetë/, 

brenda afatit prej tridhjete /30/ ditëve pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, 

nen kërcënimin e përmbarimit te dhunshëm. 

 

 

II. 

 Të pandehurin A.H., dënim me gjobë në shumë prej 400 €uro (katërqind euro), e 

cila gjobë urdhërohet të mos ekzekutohet në afat prej një 1 (një) Viti,  nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nëse i pandehuri nuk kryen vepër tjetër 

penale.  

 

  Të dëmtuari: A.R. nga Fshati K., Komuna Ferizaj, për realizimin e kërkesës 

pasurore - juridike udhëzohen në kontest civil.  
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 Obligohet i pandehuri A.H.R. që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të 

paguajnë shumën prej 20 €uro /njëzet euro/ si dhe shpenzimet e procedurës penale 

në shumë prej 20 €uro (njëzet euro), në afatin prej 15 ditëve pasi që aktgjykimi të 

marr formën e prerë nën kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. 

 

 Obligohet i pandehuri që konform nenit 39 par. 3 pika 3.1 të ligjit Nr. 05/L-036, 

për kompensimin e viktimave të krimit, të paguaj shumën prej 30 €uro /tridhjetë/, 

brenda afatit prej tridhjete /30/ ditëve pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, 

nen kërcënimin e përmbarimit te dhunshëm. 

 

A r s y e t i m i 

 

 Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP/II.nr.958-5/2016 dt.29.12.2017 ka 

ngarkuar të akuzuarve: A.R., për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 

2 lidhur me par. 1 nënpar. 1.4 të KPRK-së, si dhe A.H. për shkak të veprës penale lëndim i 

lehtë trupor nga neni 188 par. 1 nënpar. 1.4 të KPRK-së, duke propozuar që të pandehurit të 

shpallen fajtor dhe t’iu shqiptohet sanksion penal i paraparë me ligj.   

 

 Gjykata Themelore në Ferizaj, pasi studioi materialet e çështjes penale të paraqitur për 

gjykim, çmoi se çështja është në juridiksionin e saj dhe gjykimi i kësaj çështje penale duhet te 

realizohet përpara kësaj gjykate. Po kështu është në kompetencën lëndore dhe territoriale të 

kësaj gjykate, pasi vepra penale për te cilën është proceduar i pandehuri gjykohet nga gjyqtari 

individual. 

 

          Gjykata Themelore në Ferizaj, duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti seancën 

e shqyrtimit fillestar me datë 14.08.2019 në të cilën shqyrtim gjyqësor: i akuzuari A.R.  e 

pranon  fajësinë  për veprën penale të cilën e ngarkon aktakuza për të gjitha pikat e saj, dhe 

është i vetëdijshëm për pranimin e fajësisë dhe pasojat që mund të vijnë nga ky prinim, i vjen 

keq për këtë  vepër penale ndihet thellë i penduar, i kërkon falje publike të dëmtuarve dhe të 

gjithë pjesëmarrësve në këtë procedurë, premtoj se nuk do të përsëritet më asnjëherë dhe nga 

kjo datë deri më tani asgjë të keqe nuk kemi pasur me palët në këtë procedurë, kjo dëshmon se 
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nuk ka qenë e planifikuar vepra penale, dhe në bazë të gjithë këtyre të gjeturave i propozon 

gjykatës që ti ketë parasysh dhe të i shqipton një dënim më të butë,  

          Ndërsa i akuzuari  A.H. e pranon  fajësinë  për veprën penale të cilën e ngarkon 

aktakuza për të gjitha pikat e saj, dhe është i vetëdijshëm për pranimin e fajësisë dhe pasojat 

që mund të vijnë nga ky prinim, i vjen keq për këtë  vepër penale ndihet thellë i penduar, i 

premton gjykatës që në të ardhmen do të kryej vepra penale, dhe në bazë të gjithë këtyre të 

gjeturave i propozon gjykatës që ti ketë parasysh dhe të i shqipton një dënim më të butë. 

 

           Mbrojtja e të akuzuarit A.R., Av. Elvira Heta-Vata lidhur me pranimin e fajësisë 

deklaroi: e mbështes pranimin e fajësisë, pranim ky i cili është bërë në mënyrë vullnetare në të 

gjitha fazat e procedurës penale, këtë pranim i mbrojturi im e ka bërë që në stacionin policor 

duke shprehur pendim të thellë dhe gjithashtu duke kërkuar falje, prandaj i propozoj gjykatës 

që të pranoj këtë pranim fajësie si dhe të marr parasysh me rastin e matjes dhe shqiptimit të 

dënimit si rrethanë veçanërisht lehtësuese pranimin e fajësisë, pendimin e thellë, premtimin se 

nuk do të kryej vepra të tjera penale në të ardhmen, kërkim faljen publike që i bëri tani të 

bashkakuzuarit. Gjithashtu kërkoj nga gjykata që me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit 

të aplikoj dispozitat e nenit 75 dhe 76 të KPRK-së, për zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit 

duke i pasur parasysh rrethanat se si i mbrojturi im ashtu edhe sic u deklaruan të dëmtuarit nuk 

kanë pasur asnjë mosmarrëveshje para dhe pas ditës kritike. 

 

Prokurori i Shtetit Sebahate Sinani duke shprehur mendimin e saj përkitazi me pranimin 

e fajësisë, ka vlerësuar se ekziston baza për pranimin e fajësisë së të pandehurve, duke i 

propozuar Gjykatës që të akuzuarit ti shpall fajtor dhe të iu shqipton dënimin e merituar.  

 

Pasi që të pandehurit kanë pranuar fajësinë që në fillim të shqyrtimit fillestar për të 

gjitha pikat ne aktakuza, 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. 

4 të KPPRK-së, dhe me këtë rast vlerësoi se: 

- të akuzuarit 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 Prokurori i Shtetit, faktet e provuara të çështjes që i 
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përmban aktakuza edhe atë: deklarata e të dëmtuarit G.R.e datës 08.12.2017; 

deklarata e të dëmtuarit B.H. e datës 11.12.2017; ekspertiza mjeko ligjore me numër 

reference 33/17 e dt. 25.12.2017; fotografitë të cilat gjenden në shkresat e lëndës; 

raporti i oficerit 2016-CFT-1303 i dt. 24.06.2016; deklarata e dëshmitarëve H. R., 

E.R. dhe A.H.; raporti i njësisë së forenzikës dt.25.06.2016; zingjiri i ruajtjes 

dt.24.06.2016 si dhe provat tjera materiale që gjenden në shkresat e lëndës.  

 

- si dhe akuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

 

 Me qenë se të akuzuarit e kanë pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e 

përshkruara më lartë, andaj gjyqtari individual  konform nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-së, ka 

vlerësuar se nuk është e nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit 

dhe për këtë arsye ka vazhduar me shqiptimin e dënimit, (nëse i pandehuri në shqyrtimin 

fillestar pranon fajësinë dhe kryetari i trupit gjykues vlerëson se pranimi i fajit është bërë në 

pajtim me ligjin mund të vazhdoj procesin me shqiptimin e dënimit pa plotësuar trupin gjykues 

dhe pa e mbajtur fare shqyrtimin gjyqësorë, lidhur me këtë shih mendimin juridik te Gjykatës 

Supreme të evidentuar si GJA.nr.207/13 të dt.19.03.2013). 

           

Gjykata Themelore në Ferizaj, pas administrimit/leximit të provave materiale në 

shqyrtim fillestar dhe publik si dhe vlerësimit të tyre një nga një dhe në lidhje me provat e 

tjera, ku në bazë të vlerësimit të tillë vërtetoi këtë gjendje të fakteve si në vijim për pikën një: 

se me datë dhe kohë të njëjtë në Fshatin K., Komuna Ferizaj, paraprakisht pas një zënke një 

ditë më parë në mes të dëmtuarit B.H. dhe vëllait të të pandehurit E.R. edhe pasi A.R. i kishte 

goditur me veturë B.H. dhe G.R. ku kishte filluar konfrontimi mes G. dhe E. me të dëmtuarin 

B.G. nga shtëpia kishte dalë babai i B., i pandehuri A.H.i cili e ka sulmuar fizikisht A.R.n duke 

e goditur me grusht në pjesën e fytyrës dhe shkaktuar lëndime trupore të përshkruara në 

ekspertizën mjeko-ligjore të datës 25.12.2017, ndërsa për pikën dy Se me datë dhe kohë të 

njëjtë në Fshatin K., Komuna Ferizaj, paraprakisht pas një zënke një ditë më parë në mes të 

dëmtuarit B.H. dhe vëllait të të pandehurit E.R. edhe pasi A.R. i kishte goditur me veturë B.H. 

dhe G.R. ku kishte filluar konfrontimi mes G. dhe E. me të dëmtuarin B.G. nga shtëpia kishte 

dalë babai i B., i pandehuri A.H.i cili e ka sulmuar fizikisht A.R.n duke e goditur me grusht në 

pjesën e fytyrës dhe shkaktuar lëndime trupore të përshkruara në ekspertizën mjeko-ligjore të 

datës 25.12.2017. 
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Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurve ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 2 

lidhur me par. 1 nënpar. 1.4 të KPRK-së, respektivisht të veprës penale lëndim i lehtë trupor 

nga neni 188 par. 1 nënpar. 1.4 të KPRK-së.  

 

Gjatë shqiptimit të dënimit gjykata pati parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese, si 

rrethana lehtësuese për të akuzuarin e parë A.R., gjykata pati parasysh faktin se i akuzuari më 

parë nuk ka qenë i gjykuar me vendim të formës së prerë, kjo është hera e parë që ndaj tij 

zhvillohet procedura penale, është i moshës së re, ndërsa si rrethana rënduese gjykata pati 

parasysh shkallën e përgjegjësisë penale dhe rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer, andaj 

gjykata është e mendimit se dënimi i shqiptuar të i akuzuari do të ndikoj pozitivisht dhe ai në të 

ardhmen nuk do të kryej asnjë vepër tjetër penale, me çka do të arrihet në tërësi qëllimi i 

dënimit i paraparë me ligj.  

 

Për të akuzuarin e dytë gjatë shqiptimit të dënimit gjykata pati parasysh rrethanat 

lehtësuese dhe renduese, si rrethana lehtësuese gjykata pati parasysh se i akuzuari më parë nuk 

ka qenë i gjykuar me vendim të formës së prerë, kjo është hera e parë që ndaj tij zhvillohet 

procedura penale, është i gjendjes së varfër ekonomike, është relativisht i moshës së shtyer, 

andaj gjykata është e mendimit se dënimi i shqiptuar do të ndikoj pozitivisht te i akuzuari dhe 

ai në të ardhmen nuk do të kryej asnjë vepër tjetër penale me çka do të arrihet në tërësi qëllimi 

i dënimit i paraparë me ligj, ndërsa si rrethana rënduese gjykata pati parasysh shkallën e 

përgjegjësisë penale dhe rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer. 

 

Vendimi mbi shpenzimet paushalle është marr në kuptim të dispozitës së nenit 450 par. 

1 dhe 2  pika 2.6 lidhur me nenin 453 par. 1 të KPPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë konform nenit 39 par 3 

pika 3.1, Nr. 05/L-036 të ligjit për kompensimin e Viktimave të Krimit.  

Vendimi mbi  udhëzimin  e  realizimit të kërkesës pasurore-juridike  është marr në 

kuptim të nenit 463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së. 

Në bazë të së theksuarës më lartë u vendos  si në dispozitivit të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti Përgjithshëm-Divizioni Penal 

P.nr.1/18 datë 02.09.2019 

 

Asistenti                                      Gjyqtari i vetëm gjykues  

Muedin Rexhepi                                                                                    Ilir Bytyqi  

 

 

 

 

                     

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat 

prej 15 ditëve,  pas pranimit të kopjes me shkrim të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 

 

 

 


