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Numri i lëndës: 2018:057970 

Datë: 30.04.2020 

Numri i dokumentit:     00914451 

 

                                                                                                                         P.nr.1227/18 

 

                                             

                                                 NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

  GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – Departamenti i Përgjithshëm – 

Divizioni Penal,  nga gjyqtarja Hakile Ilazi, me zyrtaren ligjore Lavije Brahimi Aliu në lëndën 

penale kundër të akuzuarve E.J dhe L.B per shkak të veprës penale ne bashkekryerje lendim i 

lehte trupor nga neni 188 par. 1 nen par.1.4 lidhur me nenin 31 te KPTRK-s, sipas aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP.II.nr.1405-5/18 me datë 20.09.2018,  pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar publik,    në prani të prokurores së  shtetit Mimoza Syla Hyseni, të 

akuzuarve,si dhe te demtuarit B.H me datë 05.03.2020,  shpall dhe publikisht komunikon këtë 

aktgjykim, ndërsa përpiloi me shkrim me datë    

 

                                                       A  K T GJ Y K I M 

       

1. I akuzuari E.J nga Ferizaj rr..... i lindur me ... ne Prishtine, nga i ati S...  dhe e ëma Q... e 

gjinis R...,i martuar,bab i kater femijeve, i gjendjes së dobet ekonomike,ka te kryer shkollen 

fillore , i pa punësuar shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

2. I akuzuari L.B nga Ferizaj rr....  i lindur me ..., nga i ati  N... dhe e ëma H... e gjinisë R... 

,i gjendjes se dobet ekonomike ,ka te kryer shkollen e mesme me profesion zdrtukthtar ,i 

martuar, baba i nje femije, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

       

 



 Numri i lëndës: 2018:057970 
 Datë: 30.04.2020 
 Numri i dokumentit: 00914451 
 

2 (5)  

   
2
0
1
8
:0
5
7
9
7
1

 

                                                         JANË  FAJTOR 

 

Më datë 01.07.2018 rreth orës 08:00 ne rrugën ... ne Ferizaj, përkatësisht ne lokalin-

Barnatore Bujqësore N.T.P “T...” deri sa i dëmtuari, B.H ,kishte qen ne barnatoren e tij 

bujqësore ,aty kishin shkuar te pandehurit te cilët pasi qe ishin përshëndetur me te dëmtuarin 

kishin filluar ta ofendojnë me fjale e pastaj e kanë sulmuar fizikisht te dëmtuarin B..., duke 

goditur me grusht – boks ne fytyrë dhe trup duke e rrezuar për toke me pretekstin se nuk ju 

kishte huazuar para, duke i shkaktuar lëndim te lehte trupor te përshkruar si ne ekspertizën 

mjekoligjore te datës  10.09.2018. 

  

 

me të cilën   kanë  kryer veprën penale në bashkëkryerje  lëndim i lehtë trupor  nga neni 188 

par. 1 nen par 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 

 

             Andaj gjykata në bazë të  neneve 4,7,17,21,41, 46,47,51 dhe 73  të KPRK-së si dhe 

neni 365 të KPPK-së:       

 

                                                             GJYKON 

 

  1. Të pandehurin E.H   ME DËNIM BURGIMI NË KOHËZGJATJE PREJ  3/tre / muaj, i 

cili dënim konform nenit 47  me pëlqimin e të pandehurit i zëvendësohet me dënim me 

gjobë në shumë prej 300/treqind/ €, të cilit do ta paguaj në afatin prej 30 ditëve,  nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi  

 

  2. Të pandehurin L.B ME DËNIM BURGIMI NË KOHËZGJATJE PREJ  3/tre / muaj, i 

cili dënim konform nenit 47 me pëlqimin e të pandehurit i zëvendësohet me dënim me gjobë 

në shumë prej 300/treqind/ €, të cilit do ta paguaj në afatin prej 30 ditëve,  nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  
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            Nëse dënimi i zëvendësuar me gjobë nuk mund të ekzekutohet as në mënyra të 

tjera të parapara me nenin 46 par. 3 të KPK-ës do të ekzekutohet në atë mënyrë që i 

akuzuari për çdo 20 € do të vuaj nga një ditë burgimi. 

 

            I dëmtuari B.H nga FERIZAJ, ka hequr dore  për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike. 

 

Gjithashtu obligohen të akuzuarit që në emër të paushallit gjyqësor, të paguajnë 

shumën me  nga 20/njëzet  /€, secili veç e veç si dhe ne emër te viktimave te krimit 

secili veq e veq me nga 30/tridhjete /€  në afatin prej 30 ditëve nga dita kur aktgjykimi 

të merr formën e prerë, nën kërcënim të përmbarimit. 

        

            A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj, me aktakuzën e evidentuar PP.II.nr.1405-5/18 me 

datë 20.09.2018 ka ngarkuar të pandehurit E.J dhe L.B, për shkak të veprës penale  lëndim i 

lehtë trupor nga neni 188 par.1 nen par1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

         

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

me datë 05.03.2020, në të cilin të  akuzuarit  janë deklaruar se  e pranon  fajësinë për veprën 

penale të cilën e ngarkon aktakuza për të gjitha pikat e saj, janë të   vetëdijshëm për pranimin 

e fajësisë dhe pasojat që mund të vijnë nga ky pranim, duke e shprehur pendim  real dhe te 

sinqert për veprën e kryer, i akuzuarit, ne deklarimet tyre kanë theksuar se deri te ky problem 

ka ardhur rastësisht dhe pas këtij rasti nuk kemi pasur asnjë problem me te dëmtuarin ,duke 

shtuar se sipas traditave tona shqiptare jemi pajtuar me te dëmtuarin ,i premtojnë gjykatës se 

në të ardhmen nuk do të përsërisin vepra te tilla apo të ngjashme penale, lusin gjykatën që të 

iu  shqiptoj një dënim sa me të butë. 

 

         Pasi që të  akuzuarit  kanë pranuar fajësinë, Gjykata për të vlerësuar pranimin e fajësisë  

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

se të akuzuarit  kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë 
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vullnetarisht nga ana e të akuzuarve, pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova materiale të 

rastit konkret dhe atë me provat e paraqitura nga Prokurori i Shtetit siç janë: mendimi dhe 

konstatimi i ekspertit mjeko ligjor i dt 10.09.2018, deklarata e të dëmtuarit B.H  e datës 

01.08.2018 .2 

 

          Meqenëse të akuzuarit kanë  pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e 

përshkruara më lartë, gjykata  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. 

          Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarve  

ekzistojnë të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale lëndim i lehtë trupor 

nga neni 188 par1 lidhur me par.1 nënpar.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së sikurse me 

datë, vend dhe kohë siç është përshkruar hollësisht në dispozitivin e këtij aktgjykimi.  

 

          Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarit, Gjykata vlerësoj 

rrethanat në kuptim të nenit 73 dhe 47 të KPRK-ës, gjykata me pëlqimin e të akuzuarve 

konform dispozitave të lartëcekura ka bërë zëvendësimin e dënimit nga tre muaj burg, në 

zëvendësim me gjobë në shumën prej nga 300 €, secilit veç e veç, gjykata gjeti se si rrethanë 

veçanërisht lehtësuese se të akuzuarit kanë pranuar fajësinë, kanë  shprehur pendimin e sinqertë 

dhe real për veprën penale të kryer, i akuzuari E.J është baba i katër fëmijëve përkatësisht 

mbajtës i familjes, i gjendjes se dobët ekonomike. 

I akuzuari L.B ka  shprehur pendimin e sinqertë dhe real për veprën penale të kryer, Baba i një 

fëmije përkatësisht mbajtës i familjes i gjendjes se dobët ekonomike  në rastin konkret 

gjykatata nuk gjeti ndonjë rrethanë rënduese, vetë pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarve dhe 

rrethanat në të cilën ka ndodhur ngjarja, përveç që vlerësoj shkallën e përgjegjësisë penale të të  

akuzuarve si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale. 

 

          Gjykata është bindur se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarve është në harmoni 

me peshën e veprës penale, me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarve dhe me dënimin 

e shqiptuar me gjobë do të arrihet qëllimi i dënimit siç parashihet ne dispozitat e nenit 41 të  

KPRK-së, do të arrihet qëllimi i dënimit, parandalimi i kryesit nga kryerja e veprave penale në 



 Numri i lëndës: 2018:057970 
 Datë: 30.04.2020 
 Numri i dokumentit: 00914451 
 

5 (5)  

   
2
0
1
8
:0
5
7
9
7
1

 

të ardhmen si dhe do të arrihet edhe qëllimi tjetër që ti përmbaj personat e tjerë nga kryerja e 

veprës penale. 

 

 

           Në bazë të nen. 450 par.2 nënpar 2.6 të KPPK-së, obligohen të pandehurit që në emër të 

paushallit gjyqësor  të paguajnë secili veç e veç shumën prej nga  25 € në afat prej 30 € ditëve 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë.  

 

 Nga arsyet e sipër cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                             GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

 

                                            P.nr.1227/18 me datë 06.04.2020 

 

  Zyrtare Ligjore                             Gjyqtarja Individuale,                  

   Ganimete Avdiu                        Hakile ILAZI 

 

 

Këshilla juridike: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditëve,  pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit të Kosovës. 

Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


