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       NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

   GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

DIVIZIONI PENAL, gjyqtari i vetëm gjykues Imri Sejda, me zyrtare ligjore Kimete Bytyqi, 

në çështjen penale kundër të akuzuarit A.A., për shkak të veprës penale Lëndim i lehtë trupor 

nga neni 185 par.1 nën par. 1.4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës(KPRK-së), duk e 

vepruar sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Ferizaj-Departamenti i përgjithshëm 

PP/II.nr.2322-11/19 të datës 20.01.2020, ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor publik me 

dt.07.12.2022, në prani të Prokurorit të Shtetit Ardian Emini,  të dëmtuarës M.D., të akuzuarit 

dhe mbrojtëses së tij me autorizim av. Besmira Hoti dhe po të njëjtën ditë mori dhe publikisht 

shpalli, kurse më datë 09.12.2022, përpiloi këtë: 

 

                                                             A  K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari  A.A., nga i ati  H..., e ëma M..., e gjinisë H..., i lindur me dt. ...  në Prishtinë, 

me vendbanim në Prishtinë  rr. “....”, ndërtesë në të cilën gjendet marketi “M. kati ..”, banesa 

nr.50 me numër personal ..., ka të kryer shkollën e mesme, i martuar baba i gjashtë fëmije, i pa 

punë, i gjendjes së dobët ekonomike shfrytëzues i ndihmës sociale (shih kartonin e QPS 

Prishtinë  nr..., i dt. 10.09.2020), shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i dënuar më parë 

për vepër penale të ngjashme, ndaj tij nuk zhvillohet ndonjë procedurë tjetër penale.        

                                                      

       

         Ë SH T Ë  F A J T O R 
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Sepse me datë 14.12.2019, rreth orës 11:00 në rrugën “...” në Ferizaj, i pandehuri me 

dashje ka përdor forcën fizike ndaj të dëmtuarës M.D., në atë mënyrë që pasi e takon të 

dëmtuarën për shkak të mosmarrëveshje që kanë pasur në mes vete e godet atë me duar në 

fytyrë dhe kokë dhe me ç ‘rast më këtë veprim i shkakton lëndime të lehta trupore, me 

dëmtim të përkohshëm për shëndetin.  

 

Me këtë ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nën par. 1.4 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). 

  

            Andaj, Gjykata në bazë të neneve 4, 7, 8, 17, 21, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 69, 70 dhe nenit 

185 par. 1 të  Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), si dhe në bazë të neneve 365, 

453, 463, të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK), të akuzuarin e : 

 

 GJ Y K O N 

 

Me dënim burgu, në kohëzgjatje prej 6 /gjashtë / muajve, i cili dënimi me burg nuk do 

të ekzekutohet, me kusht që i akuzuari brenda afatit prej 1 /një /viti , nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër tjetër penale ( koha e verifikimit) në të 

kundërtën dënimi i tillë do të revokohet. 

Konform nenit 453 paragrafi 4 të KPPRK-së, i pandehuri lirohen nga detyrimi i 

kompensimit të shpenzimeve të paushallit gjyqësor dhe të kompensimit të viktimave të krimit, 

meqenëse i njëjti e ka gjendjen e dobët ekonomike, është shfrytëzues i ndihmës sociale (shih 

kartonin e QPS në Prishtinë nr...., të dt. 10.9.2020) dhe pagesa e  shpenzimeve paushallë dhe e 

kompensimit të viktimave të krimit do të vështirësonte edhe më tepër gjendjen e tij ekonomike. 

 

           E dëmtuara M.D. nga Ferizaj rr. “...”, ndërtesa U. . kati .., nr..., ka hequr dorë nga 

kërkesa pasurore- juridike. 

 

 

A r s y e t i m i 
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                                               Historiku i Procedurës 

 

   Prokuroria Themelore Ferizaj-Departamenti i përgjithshëm me aktakuzën e saj 

PP/II.nr.2322-11/2019 të datës 20.01.2020, ka ngarkuar të akuzuarin për veprën penale Lëndim 

i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nën par. 1.4 të KPRK-së, dhe ka kërkuar që i akuzuari të 

shpallet fajtor dhe t’i shqiptohet sanksioni penal i paraparë me ligj. 

 

             Gjykata pasi studioi materialet e çështjes penale te paraqitur për gjykim, çmoi se 

çështja është në juridiksionin e saj dhe gjykimi i kësaj çështje penale duhet të realizohet 

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

pasi vepra penale për të cilën është proceduar i akuzuari gjykohet nga gjyqtari i vetëm gjykues 

dhe vendi ku është kryer ose tentohet të kryhet vepra penale. 

             

            Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale mbajti shqyrtimin gjyqësorë me datë  

07.12.2022, në të cilin shqyrtim gjyqësore ishin të pranishëm Prokurori i shtetit, e dëmtuara, i 

akuzuarit dhe mbrojtësja e tij me autorizim av.Besmira Hoti. 

            

                 Deklarimet e palëve dhe provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

 

           Në fillim të shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari i vetëm gjykues ka udhëzuar të akuzuarin  për 

të drejtat dhe detyrimet e tij në kuptim të nenin 323 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së, e pasi që i 

akuzuari ka deklaruar se i ka kuptuar në tërësi udhëzimet e dhëna nga gjykata, shqyrtimi 

gjyqësor ka vazhduar me leximin e aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit dhe pasi që 

gjyqtari është bindur se i akuzuari  e ka kuptuar në tërësi aktakuzën, në pajtim me neni 325 

paragrafi 1 të KPPRK-së, i ka afruar mundësinë që të deklarohet lidhur me fajësinë apo pa 

fajësinë për veprën penale për të cilën është i akuzuar.  

 

I akuzuari  me rastin e deklarimit lidhur me fajësinë apo pafajësinë për veprën penale 

për të cilën është akuzuar, në shqyrtim gjyqësor ka theksuar e pranoj  fajësinë për veprën 

penale  Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nën par. 1.4 të  KPRK-së, me të cilën më 

ngarkon aktakuza e prokurorit të shtetit. 
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     Pasi që i akuzuari ka pranuar fajësinë në fillim të shqyrtimit gjyqësor, gjykata duke 

vepruar në pajtim me nenin 326 paragrafi 2 të KPPRK-së, ka kërkuar mendimin e prokurorit të 

shtetit dhe përfaqësuesit të palës së dëmtuar. 

 

    Prokurori i Shtetit duke shprehur mendimin e tij lidhur me pranimin e fajësisë nga 

ana e të akuzuarit ka deklaruar se: pajtohem me pranimin e fajësisë së të akuzuarit pasi është 

bërë në mënyrë vullnetare, në përputhje të plotë me dispozitat e nenit 248 lidhur me nenin 326 

par. 2 të KPPRK-së, në mbështetje të provave materiale të cilat gjenden  në shkresa të lëndës. I 

propozoj gjykatë që të bëj pranimin e fajësisë dhe të njëjtën ta shpall fajtore dhe ti shqiptoj 

sanksion penal sipas ligjit. 

 

   E dëmtuara M.D., ka deklaruar nuk i bashkëngjitëm ndjekjes penale e as që paraqes 

ndonjë kërkesë pasurore juridike, me të akuzuarin kemi qenë në lidhje dhe ndërkohë kemi 

pasur telashe në mes veti, por  përafërsisht qe dy vite nuk kam ndonjë problem me të dhe më 

asnjëherë A... nuk më ka shqetësuar dhe për këtë nuk i bashkëngjitëm ndjekjes penale dhe nuk 

paraqesë kërkesë pasurore-juridike.   

          

   Pasi që i akuzuari ka pranuar fajësinë në fillim të shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari i vetëm 

gjykues duke vepruar në kuptim të nenit 326 paragrafi 1 të KPPRK-së, ka konstatuar se janë 

plotësuar të gjitha kërkesat e përcaktuara me dispozitën e nenit 248 paragrafi 1 të KPPRK-së, 

ngase i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë 

vullnetarisht nga i akuzuari, pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që përmban 

aktakuza, materialet e prezantuara nga Prokurori i Shtetit si dhe në provat materiale të cilat 

gjenden në shkresa të lëndës siç janë: Raporti fillestar i incidentit i dt.14.12.2019, Raporti i 

oficerit i dt.14.12.2019, Raportet mjekësore të lëshuara nga Qendra Emergjente në Ferizaj të dt. 

14.12.2019 me numër të protokollit ..., Akt-ekspertimi mjeko-ligjor i dt. 15.01.2020, Deklaratat 

e të dëmtuarës të dt.16.12.2019 dhe dt.16.01.2020, Deklarata e të pandehurit e dt.16.12.2019, 

Foto dokumentacioni dhe shkresat tjera në lëndë. 

  

    Meqenëse i akuzuari ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e 

përshkruara më lartë, gjyqtari i vetëm gjykues 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 
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pajtim me ligjin mund të vazhdoj procesin me shqiptimin e dënimit pa plotësuar trupin gjykues 

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

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

               

                                                    Fjala përfundimtare e palëve 

 

  Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare deklaroi: mbetem në tërësi pranë 

aktakuzës kundër të  akuzuarit A.A.,  për veprën penale  Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 

par.1 nën par. 1.4 të  KPRK-së, ngase nga provat materiale dhe ato personale siç janë : Raporti 

fillestar i incidentit i d.t 14.12.2019, Raporti i oficerit i dt. 14.12.2019, Raportet mjekësore të 

lëshuara nga Qendra Emergjente në Ferizaj të dt.14.12.2019, me numër të protokollit ..., Akte-

ekspertimi mjeko ligjor i dt. 15.01.2020, Deklarata e të dëmtuarës e dt. 16.12.2019 dhe 

16.01.2020, Deklarata e të pandehurit e dt. 16.12.2019, foto dokumentacioni dhe shkresat tjera 

në lëndë e të cilat prova me pa mëdyshje vërtetojnë se  i pandehuri pas një mosmarrëveshje me 

të dëmtuarën ka përdor forcën fizike me çka të dëmtuarës i ka shkaktuar këndime trupore të 

përshkruar në ekspertizën mjeko ligjore. Andaj duke i pasur parasysh të cekurat më lartë i 

propozoj gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ti shqiptoj një sanksion penal sipas  ligjit 

në fuqi për veprën penale për të cilën akuzohet, me rastin e shqiptimit të dënimit si rrethanë 

lehtësuese të merret pranimi i fajësisë ndërsa si rrethana rënduese të merret parasysh se kjo 

vepër penale është duke u paraqitur si dukuri  në shoqëri. 

  

E dëmtuara në fjalën përfundimtare deklaron: siç deklarova edhe më lartë unë edhe 

njëherë po deklaroj se përkundër asaj se me të pandehurin kemi pasur probleme i njëjti kohëve 

të fundit  nuk më ka penguar asnjëherë dhe për ketë nuk i bashkëngjitëm ndjekjes penale, po 

ashtu nuk paraqesë kërkesë pasurore-juridike. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit në fjalën përfundimtare deklaron se: pas konsultimeve të 

mjaftueshme me mbrojtjen dhe sqarimit të benefiteve dhe pasojave të pranimit të fajit për 

veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni  184 par.1 nën par. 1.4 të KPRK-së, i akuzuari  

pranon fajësinë për të gjitha pikat e kësaj aktakuze, të cilin pranim e ka bërë vullnetarisht, tutje 

mbrojtja propozon që me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit kjo gjykatë të vlerësoj 

rrethanat lehtësuese, si faktin e pendimit të thellë e të sinqertë  dhe real të akuzuarit, gjendjen e 

tij tejet të dobët ekonomike ku i njëjti jeton në një familje tetë anëtaresh ka gjashtë fëmijë, i 

njëjti bart asistencë sociale nga QPS, gjithashtu mbrojtja propozon që gjykata si rrethanë 
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lehtësuese të vlerësoj edhe deklarimin e të dëmtuarës se nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale, se 

raporti i tyre nuk qëndron i afërt, i akuzuari ka vite që nuk ka pasur komunikim me të 

dëmtuarën dhe nuk i ka shkaktuar as ndonjë shqetësim apo kërcënim të dëmtuarës gjatë kësaj 

periudhe. 

       I akuzuari  në fjalën përfundimtare deklaron se: e përkrahi në tërësi atë që e 

deklaroi mbrojtësja–avokatja, më të dëmtuarën më nuk kemi kurrfarë problemi dhe premtoj se të 

njëjtën më nuk do ta shqetësoj asnjëherë. 

 

 

                     Të gjeturat e gjykatës, matja dhe shqiptimi i dënimit. 

  

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

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

neni 185 par.1 nën par. 1.4 të KPRK-së, ashtu siç është theksuar në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, në të cilin është përshkruar data, vendi, koha dhe mënyra apo rrethanat e kryerjes 

së veprës penale për çka dhe i akuzuari u shpallë fajtor dhe ju shqiptua dënim me kusht siç 

është theksuar në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

  

                 Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin, gjykata vlerësoi 

rrethanat në kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethana lehtësuese që në fillim 

të shqyrtimit gjyqësorë i akuzuari ka pranuar fajësinë, pendimin e tij pas kryerjes së veprës 

penale dhe premtimin e tij se në të ardhmen nuk do të përsëris kryerje të vepra penale, gjendjen 

e dobët ekonomike të tij, se i akuzuari dhe dëmtuara përafërsisht qe dy vite nuk kanë pasur 

probleme në mes veti dhe dëmtuara nuk i është bashkangjitur ndjekjes penale dhe nuk ka 

paraqitur ndonjë kërkesë pasurore-juridike ndaj të akuzuarit, ndërsa në rastin konkret si 

rrethanë rënduese gjeti se i akuzuari edhe më parë ka qeni i dënuar me aktgjykim të formës së 

prerë P.nr.458/20 i dt.13.11.2020, për vepër të ngjashme penale dhe përveç kësaj vlerësoi 

shkallën e përgjegjësisë penale 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 i akuzuari ka bërë pranimin e fajësisë, do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i 

paraparë në nenin 38 të KPRK-së, përkatësisht dënimi i shqiptuar është plotësisht i 

justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, rrezikshmërinë e saj dhe të autorit të saj, 



 Numri i lëndës: 2020:000011 
 Datë: 09.12.2022 
 Numri i dokumentit: 03761458 
 

7 (7)  

   
2
0
2
0
:0
0
7
1
5
8

 

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). 

 

                     Vendimi për lirimin nga shpenzimet e procedurës dhe të  kompensimit të viktimave të 

krimit, është marrur në kuptim të nenit 453 paragrafi 4 të KPPRK-së.  

      

           Në bazë të theksuarave më lartë, u vendos  si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

                                   GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

DEPARTAMENTI PËRGJITHSHËM,DIVIZIONI PENAL 

                                      P.nr.48/20 e datës 09.12.2022 

 

Zyrtare ligjore                                                                            Gjyqtari i vetëm gjykues   

 Kimete Bytyqi                                                   Imri Sejda                           

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej  pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit  të tij. 

Ankesa dorëzohet përmes  kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe Gjykatën 

 

 

 

 

 

 


