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Numri i lëndës: 2020:062608 

Datë: 18.03.2021 

Numri i dokumentit:     01609769 

 

 P.nr.332/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL përmes gjyqtarit të vetëm gjykues Shabi Idrizi, dhe me bashkëpunëtorin 

profesional  Driton Ahmeti, në çështjen penale të akuzuarit K.A.nga Ferizaj, i  akuzuar për 

veprën penale “lëndim i lehtë trupor” nga neni 185, par.3 nën par 3.1 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, PP/II.nr.352-11/2020 të datës 01.06.2020, pas 

mbajtjes së shqyrtimit fillestar, oral dhe publik me datën 04.03.2021, në prani të prokurorit të 

shtetit  Paulin Pashku, të dëmtuarës E.T.dhe të akuzuarit K.A., me dt. 08.03.2021 mori dhe 

publikisht shpalli , ndërsa me dt.15.03.2021 përpiloi ketë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari  K.A. nga i ati V. dhe e ëma Sh.  i vajzërisë M. ,i lindur më dt:.... në fshatin .... 

Komuna Lipjan, me vendbanim në rrugën “.....” nr.....  Ferizaj,  ka të kryer shkollën mesme, i 

martuar  prind i një fëmije, me  gjendjes  të mesme ekonomike, i identifikuar me numër 

personal .... shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i  dënuar më parë, mbrohet në liri. 

 

 

Ë sh t ë  f a j t o r 

 

 

 

Për shkak se, 

 

Me datë 23.04.2020, rreth orës 09:30h ne rrugën ...., në Ferizaj, saktësishtë në vendbanimin e 

tyre, i pandehuri me dashje ka përdorur forcën fizike ndaj të dëmtuarës – bashkëshortes së tij 
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E.T., në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje verbale i cili po ankohej se nuk po kujdeset  për 

djalin e tyre, i pandehuri e godet të dëmtuarën me dorë në anën e majtë të fytyrës si dhe e 

shtynë në  qafë, me ç „rast me këtë veprim i shkakton lëndime të lehta trupore, me pasojë të 

përkohshme për shëndetin,- 

 

- me çka ka kryer veprën penale  lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 3 të   

KPRK-së. 

 

Andaj duke u bazuar në dispozitat e lartcekura ndëshkimore dhe nenin 3,38, 42,43,47, 48  71, 

72, të KPK-së dhe nenit 365 , 453 dhe 463 të KPPRK-së e gjykon: 

 

 

    

DËNIM  ME  KUSHT  DHE  GJOBË 

 

Dënim me BURGIM  në kohëzgjatje prej 180 /njëqind e tetëdhjetë/ ditë i cili dënim nuk  

do të ekzekutohet nëse i akuzuari në periudhën kohore prej një /15/  pesëmbëdhjetë/ muaj nga 

data kur aktgjykimi merr formën e prerë nuk kryen vepër tjetër penale, në të kundërtën gjykata 

do i revokoj dënimin me kusht dhe dënim me gjobë në shumë prej 300.00 € (treqind euro), i 

cili dënim do të paguhet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi në tre këste mujore dhe në 

dhe në rast mos pagese e njëjta do të shndërrohet në dënim me burg duke llogaritur çdo 20 € 

gjobë një ditë burg. 

 

Udhëzohet e dëmtuara E. T. që kërkesën pasuro-juridike ta realizojë në kontest civil. 

 

Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve e procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor 

të paguaj shumën prej 20.00 €  si dhe për fondin e viktimave të dhunës shumën prej 30 € nga 

data e plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore Ferizaj, me aktakuzën e vet PP/II.nr.352-11/20 të datës 01.06.2020,e 

ka akuzuar të pandehurin K.A.nga Ferizaj për veprën penale “lëndim i lehtë trupor” nga neni 

185 par 3 nën par 3.1 të KPRK-së, 
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Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar më datë 

15.02.2021 ku i akuzuari deklaroi se nuk e  pranon fajësinë , ndërsa në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor të dt.  04.03.2021 u deklarua se pranon fajësinë  për të gjitha pikat e aktakuzës duke 

shprehur keqardhje dhe pendimin e tij dhe duke premtuar se nuk do të përsërisë veprim të tillë.  

 

- Prokurori i Shtetit 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 fajtor dhe të i shqiptoj dënim sipas ligjit duke u bazuar në dispozitën e nenit 

184 paragrafi. 3 nën par.3.2 të KPRK-së. 

 

Pasi që i akuzuari ka pranuar fajësinë në shqyrtimin gjyqësor, 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 326 lidhur  248 par. 1 të KPPK-së dhe me këtë rast vlerësoi se: 

- i akuzuari  ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit; 

- pranimi është bërë vullnetarisht; 

- pranimi i fajit mbështetet në fakte dhe prova materiale të rastit konkret dhe atë me provat e 

paraqitura nga Prokurori i Shtetit: Raporti i oficerit i datës 23.04.2020, raporti fillestar i 

incidentit i datës 23.04.2020, deklaratat e të dëmtuarës të datës 23.04.2020 dhe e dt. 29.05.2020  

, deklaratat e të pandehurit të datës 23.04.2020, raporti mjekësor i datës 23.04.2020 të lëshuar 

nga QKMF-Ferizaj me numër protokolli 284 si dhe akt ekspertimi mjeko ligjor  i dt. 

25.05.2020 

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

 

Me qenë se i akuzuari ka pranuar fajësinë i cili është në përputhje me kriteret e përshkruara më 

lartë, gjykata komfor nenit 326 lidhur me248 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. 

 

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

në kuptim të nenit 71, 72 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë  lehtësuese se në të gjitha fazat e 

procedurës penale i akuzuari e ka pranuar fajësinë, rrethana lehtësuese pendimi i sinqertë dhe 

real për veprën penale të kryer. Në rastin konkret gjeti rrethanë rënduese se vepra është kryer 
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kundrejt anëtarëve të ngushtë të familjes – gruas dhe babait të tij. Gjykata vlerësoj 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 tij, që do të shërbej në 

parandalimin e kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen si dhe do të arrihet qëllimi 

që t‟i përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprës penale. 

 

Vendimin mbi kompensimin e dëmit të shkaktuar është bazuar në dispozitat e nenit 463 të 

KPPK-së. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është i bazuar në dispozitën e nenit 453 të KPPK-së. 

 

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

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2020:062608, 08.03.2021 

  

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  njëjtit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 


