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P.nr.1670/15 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI I PËRGJITSHËM, 

DIVIZIONI PENAL, si gjykatë e shkallës së parë penale, me gjyqtarin individual Mustaf 

Tahiri si dhe me sekretaren juridike Drita Ujupi, në lëndën penale kundër të akuzuarve A.K. 

dhe I.K. të dy nga fsh.... komuna Ferizaj, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Ferizaj, PP.II. nr.2342-3/15 e datës 30.12.2015, në prezencën e Prokurorit të Shtetit Ismet 

Rrahmani, të dëmtuarit G.H., të akuzuarit A.K. dhe mbrojtësit të tij me autorizim av.E.Sh.. të 

pandehurit I.K. dhe mbrojtësit sipas detyrës zyrtare av.F.B., pas mbajtjes së seancës së 

shqyrtimit fillestar, me datë 15.01.2016, mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

Të akuzuarit: 

 

1. A.K., nga  fsh.... komuna Ferizaj, data e lindjes,  nga i ati I. dhe e ëma Z. e gjinisë J., i 

pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, me profesion bujk,  i gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

2. I.K., nga fsh.... komuna Ferizaj, data e lindjes ,  nga i ati H. dhe e ëma M., e gjinisë 

R., i martuar prind i dy fëmijëve, me profesion bujk, i gjendjes së mesme ekonomike, 

me nr.personal ... 

 

 

JANË FAJTOR 

 

Sepse me datë 08.12.2015,  rreth orës 16.05, në fshatin Greme komuna Ferizaj, pas një 

mosmarrëveshje paraprake të pandehurit në bashkëkryerje me të miturin A.K. kanë sulmuar 

të dëmtuarin G.H., në atë mënyrë që derisa i dëmtuari ishte në dyqanin ushqimor “...”, duke 

përdorur mjet të fort për shkaktimin e lëndimeve shkopinjë druri kanë sulmuar të dëmtuarin 

në tërë trupin, me ç`rast të dëmtuarit i kanë shkaktuar lëndime të rënda trupore sipas 

ekspertizës mjeko ligjore të datës 24.12.2015 Fe.nr-... 
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Me të cilën në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale lëndim i rendë trupor nga neni 

189 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së 

 

Andaj Gjykata në bazë të dispozitave të lartpërmendura si dhe neneve 7,17,21, 

31,41,42,43,45, dhe 73, të KPRK-ës,  të akuzuarit i, 

 

 

 GJYKON 

1. Të akuzuarit A.K. i shqipton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 

(gjashtë) muaj, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi, në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 08.12.2015 deri me 15.01.2016. 

 

2. Të akuzuarin I.K. i shqipton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 

(gjashtë) muaj, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi, në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në 

arrest shtëpiak nga data 08.12.2015 deri më 15.01.2016. 

 

I dëmtuari G.H. nga fsh.... komuna Ferizaj, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest civil. 

 

Obligohen  të akuzuarit që në emër të shpenzimeve të procedurës penale në mënyrë solidare 

të paguajnë shumën prej 20 ( njëzet) euro si dhe në emër paushallit gjyqësor secili veç e veç 

të paguaj shumën prej 20 /njëzet/ euro, në afat prej 15 ditëve nga data kur aktgjykimi merr 

formën e prerë nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

Në bazë të  nenit 367 par.1 pika 1.2 te KPPK-se, të akuzuarit A.K.  gjykata me aktvendim të 

veqant i ka ndërprerë masen e paraburgimit ndërsa të akuzuarit I.K. i ka ndërprerë masën e 

arrestit shtëpiak. 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj  me aktakuzën PP.nr.2342-3/15 të dt.30.12.2015, i 

ka akuzuar të akuzuarit A.K. dhe I.K. për veprën penale  në bashkëkryerje lëndim i rëndë 

trupor nga neni 189 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 
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Gjykata duke vepruar sipas kësaj çështje penale mbajti shqyrtimin fillestar më dt. 

15.01.2016 në të cilin Prokurori i Shtetit Ismet Rahmani, lexoi aktin akuzues dhe në tërësi 

mbeti pranë aktakuzës duke i  propozuar gjykatës që i akuzuarit të shpallën fajtor dhe të 

dënohen sipas ligjit. 

 

 I akuzuari A.K., ne shqyrtimin fillestar, pas konsultimit me mbrojtësin e tij me 

autorizim av.E.Sh., ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale për të cilën e ngarkon 

aktakuza sipas të gjitha pikave, po ashtu ka deklaruar se është hera e parë që kryen vepër 

penale, se është penduar shumë për këtë vepër të kryer se është hera e parë që bie ndesh me 

ligjin ka premtuar se në të ardhmen nuk do të kryej vepra penale duke i propozuar gjykatës që 

ti shqiptoj një dënim sa me të butë. 

 

I akuzuari I.K. ne shqyrtimin fillestar, pas konsultimit me mbrojtësin e tij të caktuar 

sipas detyrës zyrtare ka deklaruar se pranon fajësinë për veprën penale për të cilën e ngarkon 

aktakuza sipas të gjitha pikave, po ashtu ka deklaruar se është hera e parë që kryen vepër 

penale, se është penduar shumë për këtë vepër të kryer se është hera e parë që bie ndesh me 

ligjin ka premtuar se në të ardhmen nuk do të kryej vepra penale duke i propozuar gjykatës që 

ti shqiptoj një dënim sa me të butë. 

 

I dëmtuari G.H. në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se i bashkëngjitet ndjekjes 

penale dhe paraqesë kërkesën pasurore juridike. 

 

            Me që të akuzuarit kanë pranuar fajësinë gjykata konstatoj se janë plotësuar të gjitha 

kërkesat e përcaktuara me dispozitën e nenit 248 par.1 të KPPK-së, se: 

 

-të akuzuarit  kanë kuptuar  natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, 

-pranimi është bërë vullnetarisht nga të akuzuarit, pas konsultimeve të mjaftueshme 

me mbrojtësit e tyre,  

 

-pranimi i fajit mbështetët në faktet e çështjes  që përmban aktakuza, në materialet e 

prezantuara nga prokurori i shtetit, dhe ne provat tjera te cilat gjinden ne shkresën e lendes siç 

janë:  ekspertiza mjeko ligjore nr.FE-1660/15 e dt.24.12.2015, deklarata e të dëmtuarit 

dt.23.12.2015, deklarata e të pandehurit I.K. e dt.09.12.2015, deklarata e të pandehurit A.K. e 

dt.08.12.2015 e dhenë me dt.08.12.2015 deklarata e dëshmitarëve  Q.L. dhe K.S. si dhe 
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fotografit që gjendën në shkresat e lëndës dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje te qarte 

ligjore ose gabim faktik. 

 

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

përcaktuara me nenin 248 par.1 të KPPK-së,  gjyqtari individual konform nenit 248 par.4 të 

KPPK-së 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). 

 

          Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarve ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale në bashkëkryerje lëndim i rëndë trupor 

nga neni 189 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, ku dy të pandehurit pas një 

mosmarrëveshje paraprake e në bashkëkryerje me të miturin A.K. kanë sulmuar të dëmtuarin 

G.H., në atë mënyrë që derisa i dëmtuari ishte në dyqanin ushqimor “....”, duke përdorur mjet 

të fort për shkaktimin e lëndimeve shkopinj druri kanë sulmuar të dëmtuarin në tërë trupin, 

me ç`rast të dëmtuarit i kanë shkaktuar lëndime të rënda trupore , për të cilën vepër të 

pandehurit janë penalisht përgjegjës, andaj edhe i shpalli fajtor dhe i caktoi scilit dënimin si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

         Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 73 të KPRK-së, si rrethanë  lehtësuese mori  pranimin e fajësisë për të dy të 

pandehurit, sjelljen e tyre korrekte gjatë procedurës penale, se dy të pandehurit janë anëtarë të 

familjes përkatësisht baba dhe birë, pendimin e thellë nga të dy të pandehurit, kërkim faljen 

nga të dy të pandehurit,  e në mungesë të rrethanave veqanarisht rënduese  gjykata vlerësoi 

shkallen e përgjegjësisë penale për të akuzuarit dhe rrezikshmerinë konkrete  të veprës 

penale, andaj duke marrë parasysh tërësinë e këtyre rrethanave dhe shkallën  e përgjegjësisë 

penale si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale, te pandehurve A.K. dhe I.K. si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke qenë e bindur se një dënim i tillë  është plotësisht i 

justifikueshëm  dhe në proporcion  me peshën e veprës konkrete penale, rrethanave të 

kryerjes  si dhe personalitetit e të pandehurve,  dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi 

ndëshkimor në kuptim të preventivës speciale  që t pandehurit në të ardhmen të mos kryejnë 

vepra penale, si dhe në kuptim të preventivës së përgjithshme të parandalimit të përgjithshëm 

të kësaj vepre penale në shoqëri. 
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I dëmtuari G.H. nga fsh…. komuna Ferizaj, për realizimin e kërkesës pasurore juridike është 

udhëzuar në contest civil. 

 

Obligohen  të akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës penale në mënyrë solidare të 

paguajn shumën prej 20 ( njëzet) euro si dhe në emër paushallit gjyqësor secili veq e veq të 

paguaj shumën prej 20 /njëzet/ euro, në afat prej 15 ditëve nga data kur aktgjykimi merr 

formën e prerë nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

Në bazë të  nenit 367 par.1 pika 1.2 te KPPK-se, të akuzuarit A.K.  gjykata me aktvendim të 

veqant i ka ndërprerë masen e paraburgimit ndërsa të akuzuarit I.K. i ka ndërprerë masën e 

arrestit shtëpiak. 

 

Nga  arsyet e lartë përmendura është  vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

DIVIZIONI PENAL, P.nr.1670/15, dt.15.01.2016 

 

Sek.juridike                                                           Gjyqtari, 

Drita Ujupi                                               Mustaf Tahiri 

 

 

      

 KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë në afat prej l5 ditësh, nga dita e pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, 

përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 


