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Numri i lëndës: 2018:060549 

Datë: 24.01.2020 

Numri i dokumentit:     00783323 

 

P.nr.1279/17 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI  I 

PËRGJITHSHËM, me gjyqtarin e vetem gjykues Ilir Bytyqi, me asistentin Muedin Rexhepi, 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të akuzuarit B.A nga Fsh. ... K. Ferizaj, për shkak të 

veprave penale: vepra penale lëndim i lehte trupor nga neni 188 par. 1 nënpar. 1.4 të KPRK-së, 

vepra penale shkelja e urdhrit mbrojtës nga neni 25 të Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në 

Familje, si dhe veprës penale kanosje nga neni 185 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, sipas 

aktakuzave të Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.2345-1/16 të dt. 12.05.2017, 

PP/II.nr.2246-3/18 të dt. 10.05.2019 dhe PP/II.nr.2199-5/16 të dt. 27.06.2017, pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar dhe publik në praninë e përfaqësuesit të akuzës – Prokurorit të Shtetit 

Valdet Avdiu, si dhe të pandehurit B.A, me datë 14.01.2020 mori dhe publikisht komunikoi 

komunikoj, kurse me datën 24.01.2020 përpiloi me shkrim këtë: 

A K T GJ Y K I M  

 

I pandehuri: B.A i lindur me ..., nga i ati N... dhe nëna E... e gjinisë S..., me 

vendbanim në Fsh. ... K. Ferizaj, prind i dy fëmijëve, i divorcuar, ka të kryer shkollën e mesme, 

i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, mban nr. personal ...  

 

ËSHTË   FAJTOR 

  

1. Se me datën 17.10.2016, rreth orës 22:00, ne rrugën ..., konkretisht në kafiterin “B...” 

në Ferizaj, për shkak të një mosmarrëveshje në mes të pandehurit dhe të dëmtuarës 

ish-bashkëshortes së tij L.S, lidhur me një incizim që e dëmtuara i’a kishte dërguar 

ish-bashkëshortes së të pandehurit, i njëjti me dashje që ti shkaktoj lëndime trupore të 
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dëmtuarës e sulmon fizikisht në atë mënyrë që fillimisht e kap për fyti e më pas e 

përplas për muri, me ç’rast të dëmtuarës i ka shkaktuar lëndim të lehtë trupor në formë 

gërvishje në regjionin e kraharorit, shuplakës dhe gjurit me dëmtime të përkohshme të 

shëndetit si të përcaktuar në ekspertizën mjeko-ligjore të dt. 03.04.2017.  .   

 

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

nënpar. 1.4 të KPRK-së. 

 

2. Se nga data 27.09.2018, në kohë të pacaktuar, në Ferizaj, i pandehuri me dashje dhe 

dijeni të plotë nuk ju ka përmbajt vendimit të plotfuqishëm të gjykatës themelore në 

Ferizaj UM.nr.08/2018 të dt. 06.08.2018, sipas të cilit të pandehurit i ndalohet të 

ndërmarr çfarëdo veprimi qoftë të drejtpërdrejtë apo indirekt që do të paraqiste 

shqetësim, kërcënim apo fyerje ndaj të dëmtuarës F.K, ashtu që vazhdimisht për mes 

SMS-ve, ka kontaktuarën të dëmtuarën e latrëcekur duke e kërcënuar dhe fyer.  

 

me këtë ka kryer veprën shkelja e urdhrit mbrojtës nga neni 25 të Ligjit për Mbrojtje 

nga Dhuna në Familje ligji nr.03/L-182. 

 

 

3. Se me datën 13.07.2016, rreth orës 15:00, në St. Policorë në Ferizaj, i pandehuri në 

bashkëkryerje me të pandehurën L.S, me qëllim të frikësimit apo të shkaktimit të 

ankthit e kanë kanosur përmes telefonit të dëmtuarën F.K me fjalët “se do ti humbin 

fëmijët, do ta lëndojnë, kurrë më nuk do ti shohësh”, me ç’rast kjo kanosje ka 

shkaktuar shqetësim te e dëmtuara.  

 

me këtë ka kryer veprën penale të kanosjes nga neni 185 par. 1 lidhur me neni 

31 të KPRK-së.  

 

 

Andaj, gjykata në bazë të dispozitave te sipër cekura dhe neneve 2,4, 7, 17, 21, 41, 42, 

43, 45, 46, 73, 74 dhe 81 të KPRK-së, dhe nenit 365 të KPPR-së, e 

Të pandehurit B.At, i 

  

 C A K T O N     D Ë N I M  
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           Për pikën një të dispozitivit, vepra penale lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 1 

nënpar. 1.4 të KPRK-së, dënim me burg në kohëzgjatje prej tre /3/ Muaj. 

 

          Për pikën dy të dispozitivit, vepra penale shkelja e urdhrit mbrojtës nga neni 25 të Ligjit 

për Mbrojtje nga Dhuna në Familje ligji nr.03/L-182, dënim me burg në kohëzgjatje prej tre /3/ 

Muaj. 

 

          Për piken tre të dispozitivit, vepra penale kanosje nga neni 185 par. 1 të KPRK-së, dënim 

me gjobë në shumën prej 200 €uro /dyqind/. 

 

 

          Gjykata, konform dispozitës ligjore të neni 80 par. 2 nenpar. 2.2 dhe 2.4 te KPRK-

se, të pandehurin B.A, e  

 

GJYKON ME DENIM UNIK ME BURG 

 

          DËNIM ME BURG në kohëzgjatje prej 5 /pesë/ Muaj, të cilin dënim do ta vuaj 

menjëherë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimit. 

 

dhe  

 

          DËNIM ME GJOBË në shumën prej 200 /dyqind/ €uro, të cilën gjobë do ta paguaj në 

afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

          Në rast se i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë në asnjë mënyrë, sipas nenit 46 

par.3 të KPRK-së, i njëjti dënim do t’i shndërrohet në dënim me burgim ashtu që për çdo 20 

€uro, do t’i llogaritet 1 /një/ ditë burgim.   

 

          Të dëmtuarat: F.K me vendbanim në Rr. ... pn. në Ferizaj, dhe L.S me vendbanim në Rr. 

... në Ferizaj, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohen në kontest civil. 
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          Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguajë 

shumën prej 30€uro /tridhjetë/, për shpenzimet e procedurës penale ekspertizë mjeko-ligjore 

shumën prej 20€uro /njëzetë/,në afatin prej 15 ditësh pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë 

nën kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. 

 

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

kompensimin e viktimave të krimit, të paguajë shumën prej 30 /tridhjetë/ €uro, brenda afatit 

prej 15 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nën kërcënimin të përmbarimit 

me dhunë. 

 

A r s y e t i m i 

 

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

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

realizohet përpara kësaj gjykate. Po kështu është ne kompetencën lëndore dhe territoriale te 

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

individual. 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj - Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzat të 

evidentuar PP/II.nr.2345-1/16 të dt. 12.05.2017, PP/II.nr.2246-3/18 të dt. 10.05.2019 dhe 

PP/II.nr.2199-5/16 të dt. 27.06.2017, ka ngarkuar të pandehurin B.A për këto vepra penale: 

vepra penale lëndim i lehte trupor nga neni 188 par. 1 nënpar. 1.4 të KPRK-së, vepra penale 

kanosje nga neni 185 par. 1 të KPRK-së, vepra penale ngacmim nga neni 186 par. 1 të KPRK 

si dhe vepra penale mospërfillje e gjykatës nga neni 401 par. 1 të KPRK-së. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor, prokurori i shtetit sa i përket PP/II.nr.2246-3/2018 të dt. 

10.05.2019, ka bërë rikualifikimin e veprës penale nga veprat penale të ngacmimin neni 186 

par. 1 të KPRK-së dhe veprës penale mospërfillje e gjykatës nga neni 401 par. 1 të KPRK-së, 

në veprën penale shkelja e urdhrit mbrojtës nga neni 25 të Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në 

Familje të ligjit 03/L-182, bazuar në provat materiale siç janë procesverbali i shqyrtimit 

gjyqësor për urdhërin mbrojtës UM.nr.8/18 të dt. 17.07.2018 dhe 01.10.18, aktvendimi i 

gjykatës themelore në Ferizaj UM.nr.8/10 të dt. 01.10.18, deklarata e të dëmtuarës F.K të dt. 

07.09.18 si dhe provat tjera materiale siç janë mesazhet elektronike në formë të komunikimit.   
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Bashkimi i procedurave penale & Respektivisht veçimi i procedurës penale: Gjykata 

Themelore në Ferizaj, duke vepruar sipas detyres zyrtare por edhe me pëlqimin e prokurorit të 

shtetit dhe të pandehurit, ka bërë bashkimin e procedurave penale sipas numrave të lëndëve 

P.nr. 1279/17, P.nr.539/19  dhe  P.nr.1573/17, pasi i pandehuri është i njëjtë, natyra e veprave 

penale janë të njëjta, dashja e njëjtë e kryesit si dhe për shkak të ekonomizimit te procedurës 

penale me aktvendim të veçantë, konform nenit 35 par. 1 të KPPK-se. Ndërsa për lëndën 

penale P.nr.1573/17, të akuzuar janë B.A dhe L.S, për veprën penale në bashkëkryerje kanosje 

nga neni 185 par. 1 të KPRK-së, veçohet procedura me arsyetim se do të zvarritet procedura 

për të pandehurin B.A i cili është sjell me urdhëresë të detyrueshme për shoqërim.  

 

Gjykata, duke vepruar sipas këtyre akuzave caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit 

fillestar me datë 14.01.2020, në të cilën shqyrtim fillestar i pandehuri B.A ka deklaruar se: i 

pranoj të gjitha pikat e aktakuzave që e ngarkojnë, është i vetëdijshëm për pasojat ligjore dhe 

benefitet për pranim të fajësisë, është penduar thellë dhe i vije keq për këto vepra penale, 

publikisht premton se nuk do të përsërit vepra penale, ndërsa gjykatës i lutet ti shqiptojë një 

sanksion penal sa më të butë.  

 

Prokurori i Shtetit Valdet Avdiu, duke shprehur mendimin e tij përkitazi me pranimin e 

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

gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtorë dhe të i shqipton dënim sipas ligjit. 

 

Pasi që i akuzuari ka 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 

edhe përkundër paralajmërimit te te pandehuritper nenin 246 par. 1 të KPPRK-së, dhe me këtë 

rast vlerësoi se: 

- i akuzuari 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, përkatësisht mbrojtja e të akuzuarit B.A, akt 

ekspertiza mjeko-ligjore e dt. 03.04.2017, deklaratat e të dëmtuarës L.S të dt. 18.10.2016, 

deklarata e dëshmitares M.A të dt. 17.10.2016, procesverbali i urdhërit mbrojtës 

UM.nr..8/2018 i dt. 17.07.2018 dhe 01.10.2018, aktvendimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj 

për Urdher Mbrojtës UM.8/18 i dt. 01.10.2018, deklaratat e të dëmtuarës F.K të dt. 07.09.2018 
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dhe 15.06.2017, komunikimi i SMS-ve dhe komunikimet elektronike të faktografuar, raporti i 

oficerit 2016-FR484 të dt.13.07.2016, si dhe provat tjera materia të cilat gjenden në shkresat e 

lëndës, të gjitha këto prova të mbledhura gjatë procedurës hetimore; 

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

 

 Me qenë i akuzuarit ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e 

përshkruara më lartë, andaj gjyqtari individualkonform 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). 

 

Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë 

të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprave penale lendim i lete trupor nga neni 188 

par.1nenpar. 1.4, kanosje nga neni 185 par. 1 te KPRK-se, si dhe vepres penale shkelja e 

urdherit mbrojtes nga neni 25 par. 1 të ligjit per mbrojtje nga dhuna ne familje, meqë me datë, 

vend dhe kohë siç është përshkruar secilin pikat e dispozitivit të këtij aktgjykimi.   

 

Nga interpretimi dispozitës te nenin 188, 185 të KPRK-së, si dhe nenit 25 të ligjit për 

për mbrojtje nga dhuna në familje arrihet në përfundimin se, ligjvënësi ka parashikuar një 

mbrojtje të posaçme juridike në drejtim të mbrojtjes së jetës dhe integritetit fizik, të personit, 

cenimi i të cilit passjell përgjegjësi penale. Këto veprime, për t’u cilësuar si vepër penale nga 

ligji, duhet që të kenë prekur shëndetin e personit, konkretisht funksionimin normal të trupit të 

të dëmtuarit, duke i sjelle atij paaftësi te përkohshme, respektivisht vetë kanosja si e tillë është 

e inkriminuar ngase pretendohet të sulmojë integritetin trupor të personit të kanosur me qëllim 

që t’i shkaktojë frikë apo ankth, por jo edhe ndonjë personi tjetër të afërm.  

 

Në rastin konkret veprimet e dhunës duhet të sjellin si pasojë cënimin e integritetit 

fizik, psikosocial e ekonomik, rrethanë kjo cilësuese e veprës penale. Me integritet fizik do të 

kuptohet e drejta dhe mundësia që ka një person për të zotëruar dhe kontrolluar vetë trupin e tij 

dhe për tu ndier i sigurtë nga çdo formë e dhunës.  
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Nga interpretimi dispozitës te nenin 25 te ligjit per mbrojtje nga dhuna ne familje 

arrihet në përfundimin se, ligjvënësi ka parashikuar një mbrojtje të posaçme juridike në drejtim 

të mbrojtjes së jetës dhe integritetit fizik të personit, cenimi i të cilit passjell përgjegjësi penale. 

Këto veprime, për t’u cilësuar si vepër penale nga ligji, duhet që të kenë shkekur aktvendimin 

per urdher mbrojtes te caktuar nga gjykata kompetente.   

 

Në rastin konkret veprimet e te pandehurit kanë sjelle si pasojë shkeljen e urdherit 

mbrojtes, në atë mënyrë që i pandehuri edhe perkunder faktit që i është ndaluar ti ofrohet të 

dëmtuarës në distanc prej 50 metrave (pika 1 e vendimit), respektivisht  te largohet nga te 

largohet nga banesa dhe most a pengoje te demtuaren (pika 2 e vendimit), i vetedishem dhe me 

dashje direkte në vazhdimsi  ka shkelur urdhërin mbrojtës UM.nr.8/18 të dt. 17.07.2018 

fillimisht procedural, respektivisht  urdhërin mbrojtës UM.nr.8/18 të dt. 01.10.2018, rrethanë 

kjo cilësuese e veprës penale.   

 

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

rrethanat në kuptim të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese 

pranimin e fajësinë, shprehjen e pendimin e sinqert dhe real për veprat penale të kryera, 

gjendjen e rëndë ekonomike, ndërsa si rrethana rënduese vlerësoj at se i pandehuri per dia vite 

radhazi ka sjell probleme të natyres familjare, dhunën e ka ushtruar ndaj anëtarëve të familjes 

sa ka qenë në bashkësi jashtë martesore , numrin e madhe të lëndëve penale tri sosh, si dhe 

vlerësoj shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës 

penale. 

 

Gjykata është e bindur se edhe me një dënim të tillë, duke marrë parasysh edhe faktin 

se akuzuari në të gjitha fazat e procedurës penale ka bërë pranimin e fajësisë, do të arrihet 

qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPRK-ës 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 kryesit nga kryerja 

e veprave penale në të ardhmen (preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi  që ti përmbaj 

personat e tjerë nga kryerja e veprës penale (preventiva gjenerale). 

 

Konfirm nenit 463 par.1 dhe 2 të KPPK-së, gjykata të dëmtuarit i ka udhëzuar në 

kontest civil për realizimin e kerkeses pasurorej-uridike. 
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Vendimi mbi shpenzimet paushalle është marr në kuptim të dispozitës së nenit 453 par. 1 

lidhur me nenin 450 par.2  nënpar.2.6 të KPPK-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.  

                 Në bazë të së theksuarës më lartë u vendos  si në dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHRSHËM 

P.nr.1279/17, me datë 24.01.2020. 

 

     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.  


