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Numri i lëndës: 2019:295469 

Datë: 24.02.2020 

Numri i dokumentit:     00851598 

             P.nr.15/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL në përbërje nga gjyqtarin e vetëm gjykues, Shabi Idrizi,  dhe  

bashkëpunëtorin  profesional  Driton Ahmeti,  në çështjen penale kundër të pandehurit,  I.SH   

nga Ferizaj Rr.... , për  shkak  të veprës penale  lëndim i lehtë trupor  nga  nen. 185 par. 3 nën 

par 3.1 lidhur me nenin 248 par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Ferizaj, PP/II.nr.2278-10/14  e datës  06.01.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar,  në 

praninë e  prokurorit të shtetit, Albert Zejnullahu dhe të pandehurit I.SH, më dt. 17.01.2020  të 

njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli dhe  me date 14.02.2020 përpiloi me shkrim  këtë:   

 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri I.SH ,  me vendbanim në Ferizaj Rr...., i lindur me ... , në Ferizaj,  nga i ati A.. dhe 

e ëma N... e gjinisë Q... , ka të kryer shkollën fillore me profesion moler, i gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal ..., gjendet në 

paraburgim nga data 22.12.2019 deri me datë 17.01.2020. 

   

ËSHTË  FAJTOR 

 

Për shkak se, 

 

Me datën 22.12.2019 rreth orës 03.30 në shtëpinë e tyre në rrugën ... në Ferizaj, i pandehuri në 

vazhdimësi ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj anëtareve të familjes së tij, në atë 

mënyrë që ditën kritike me dashje dhe me qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër, ka 
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përdorur forcë ndaj të dëmtuarës bashkëshortes së tij L.A, ashtu që e kishte goditur dy herë me 

shuplakë në fytyrë dhe e kishte tërhequr  për flokë, pastaj atë së bashku me katër fëmijët e tyre 

i kishte larguar nga shtëpia, me ç’rast si pasoj e goditjeve, e dëmtuara pëson lëndime trupore, të 

përshkruara në akt ekspertimin mjeko ligjor të datës 26.12.2019,-   

 

 - me të cilën  kryen veprën penale lëndim i lehtë trupor  nga  nen. 185 par. 3 nën par 3.1 

lidhur me nenin 248 par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj duke u bazuar në dispozitat e lartcekura ndëshkimore dhe nenet 3,38,42,45,71,72, të 

KPRK-së dhe nenit 365, 453 dhe 463 të KPPRK-së, e- 

 

                                                GJ Y K O N 

 

    Ashtu që të akuzuarit I.SH  i caktohet dënimi me burg në kohëzgjatje prej 150 (njëqind 

e pesëdhjetë) ditëve në të cilën do i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej 

datës 22.12.2019 deri me datën 17.01.2020, ndërsa pjesën e mbetur të dënimit ia 

shndërron në urdhër për punë në dobi të përgjithshme në kohëzgjatje prej 15o orë pune e 

cila do të kryhet në afat prej 1 viti pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën 

mbikëqyrjen e Shërbimit Sprovus të Kosovës dhe në rast refuzimi të kryerjes e njëjta do i 

shndërrohet në dënim m burg.   

 

 E dëmtuara L.A, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në kontest civil.               

  

              

 Obligohet  i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor, të paguajë shumën 30.00€ 

/tridhjetë/ si dhe në fondin e kompensimit të viktimave të dhunës shumën prej 30 €uro 

/tridhjetë  në afatin prej 15 ditëve nga dita kur aktgjykimi të merr formën e prerë, nën kërcënim 

të përmbarimit me dhunë.  
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    A r s y e t i m               

 

                  Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën , PP/II.nr.2278-10/19  e datës  

06.01.2020,  ka ngarkuar të pandehurin  I.SH  për veprën penale lëndim i lehtë trupor  nga  nen. 

185 par. 3 nën par 3.1 lidhur me nenin 248 par.1 të KPRK-së. 

                 

                Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale  mbajti shqyrtimin fillestar me dt. 

17.01.2020 , Prokurori i shtetit Albert Zejnullahu ,  në shqyrtimin fillestar, mbeti në tërësi 

pranë aktakuzës  kundër të akuzuarit, duke i propozuar gjykatës që të akuzuarin ta  shpallet 

fajtor dhe të dënohet sipas Ligjit.  

         

              I pandehuri I.SH  , në shqyrtimin fillestar, ka pranuar në tërësi fajësinë për veprën  

penale duke shprehur pendimin për veprën të cilën e ka kryer.  

 

            Gjykata vlerësoi se janë plotësuar  kriteret nga nen. 248 par. 1 të KPP pasi që i  

pandehuri e ka kuptuar  natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se një pranim i tillë është 

bërë vullnetarishtë dhe mbështetet në provat materialet te prezentuara nga prokurori i shtetit siq 

janë : raporti i oficerit i datës 22.12.2019, deklarata e të dëmtuarës L.A të dhenë në polici me 

datë 22.12.2019, pjesërisht deklarata e të pandehurit të dhënë në poici me datë 22.12.2019, 

raporti mjekësor nga Qendra Emergjente në Ferizaj i datës 22.12.2019, ekspertiza mjeko 

ligjore e datës 26.12.2019 si dhe shkresat e tjera që gjenden në lëndë, aktakuza nuk përmban 

asnjë shkelje ligjore ose gabim faktik, andaj gjykata konform nenit 248 par.4 të KPP ka 

vazhduar  me shqiptimin e dënimit, po ashtu Gjykata konform nenit 366 po atë ditë ka shpallur 

aktgjykimin. 

     

                 Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit 

manifestohen të gjitha  tiparet e veprës  penale  lëndim i lehtë trupor  nga  nen. 185 par. 3 nën 

par 3.1 lidhur me nenin 248 par.1 të KPRK-së. 

 

                Me rastin matjes e llojit  dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh  të gjitha 

rrethanat  të cilat ndikojnë  në llojin dhe lartësinë  e tij në kuptim të nen. 73 të KPRK-së, si 

rrethana lehtësuese gjykata mori parasysh  faktin se  i  pandehuri e  ka pranuar në tërsi fajësinë 

për veprën penale, pendimin që ka treguar, ndërsa si rrethanë rënduese Gjykata vlerësoi 
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shkallen e përgjegjësisë penale si dhe rrezikshmërinë e veprës penale, në kuptim të të gjitha 

këtyre rrethanave i shqiptoi dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindjen se një dënim 

i tillë është proporcional me shkallen e përgjegjësisë penale të pandehurit, intensitetit e 

rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale si dhe me te do të  arrihet qëllimi ndëshkimor i 

paraparë në nenin 38 të KPRK-së. 

  

             E dëmtuara  L.A, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet ne kontest 

civil. 

   Vendimi mbi paushallin gjyqësor është marrë konform nenit 450 të KPPK-së  i 

akuzuari  Obligohet që në emër të paushallit gjyqësor, të paguajë shumën 30 /tridhjet/€ në 

afatin prej 15 ditëve nga dita kur aktgjykimi të merr formën e prerë, nën kërcënim të 

përmbarimit 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 paguaj shumën prej 30 €uro /tridhjetë/, brenda afatit 

prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

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

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:295469, 17.01.2020 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Shabi Idrizi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 


