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Numri i lëndës: 2020:077478 

Datë: 10.03.2021 

Numri i dokumentit:     01581368 

 P.nr.528/20 

 

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 H.S.nga Shtime Rr,”...”, i  akuzuar 

për veprën penale “Sulmi” nga neni 184, par.3 nën par 3.2 të KPRK-së, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Ferizaj, PP/II.nr.750/2020 të datës 08.07.2020, pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar, me datën 22.02.2021, në prani të prokurorit të shtetit    Luljeta Bilalli, të 

dëmtuarës  të miturës - B.S., përfaqësuesit te QPS-Ferizaj  Naser Vranovci dhe të akuzuarit 

H.S., mori dhe publikisht shpalli , ndërsa me dt. 05.03.2021 përpiloi ketë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari H.S., i lindur me ..... në fshatin ...., nga i ati S. dhe e ëma Xh., e vajzërisë G., me 

vendbanim në Shtimë Rr.”...”,  ka të kryer shkollën fillore,  i martuar prind i katër fëmijëve, i 

gjendjes së dobët ekonomike shfrytëzues i asistencës sociale, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, me numër personal ...., i dënuar me par  jo për të njëjtën vepër penale, mbrohet në 

liri.  

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Për shkak se me datën 20.04.2020, rreth orës 18:00h, në rrugën “...” në Shtime, saktësisht në 

shtëpinë e tyre i pandehuri me dashje ka përdorur forcën fizike ndaj të dëmtuarës – vajzës së tij 

B.S., në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje  verbale në mes tyre, për shkak se i kishte 

humbur një lopë, i pandehuri me përdorimin e mjetit të përshtatshëm – një shkop druri, me të 



 Numri i lëndës: 2020:077478 
 Datë: 10.03.2021 
 Numri i dokumentit: 01581368 
 

2 (4)  

   
2

0
2

0
:0

8
3

8
8

6
 

cilën mund të shkaktohej lëndim i rëndë trupor, apo dëmtim i përkohshëm i shëndetit, e sulmon 

të dëmtuarën duke e goditur disa herë,- 

 

- me ketë kreu veprën penale Sulmi nga neni 184 par. 3 nën par 3.2 të KPRK-së.  

-  

Andaj gjykata duke u bazuar në dispozitën e lartcekur ndëshkimore  dhe dispozitat e nenit 3, 7, 

11, 38,42, 45, neneve 69, 70 të  KPRK-së dhe nenit 365, 453 dhe 463 të KPPK-së i shqipton.  

 

URDHER  PËR  PUNË  NË  DOBI  TË  PËRGJITHSHME 

 

Të pandehurit H.S.i cakton, dënimin me burg në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) ditëve i cili 

dënim me pëlqimin e të akuzuarit, shndërrohet në urdhër për punë në dobi të përgjithshme në 

kohëzgjatje prej 160 (njëqind e gjashtëdhjetë) orë punë e cila do të mbikëqyret nga Shërbimi S 

provues i Kosovës dhe do të kryhet në afat prej 1 (një) viti pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

Nëse i pandehuri nuk  dëshiron ose nuk mund ta kryej punën, gjykata do tua ta zëvendësojë me 

dënim me burgim, duke e llogaritur tetë (8) orë pune të barabartë me një (1) ditë burgim. 

 

Udhëzohet e dëmtuara që kërkesën e vet pasurore juridike ta realizoj në kontest civil. 

 

Komfor nenit 453 të KPPK-së i akuzuari lirohet nga pagesa e shpenzimeve të procedurës ngase 

i njëjti është përfitues i asistencës sociale. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore Ferizaj, me aktakuzën e vet PP/II.nr.750/2020 të datës 08.07.2020,e 

ka akuzuar të pandehurin H.S.nga Shtime Rr,”...”, i  akuzuar për veprën penale “Sulmi” nga 

neni 184, par.3 nën par 3.2 të KPRK-së. 

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar më datë 

22.02.2021 ku i akuzuari deklaroi se e 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.  

 

 



 Numri i lëndës: 2020:077478 
 Datë: 10.03.2021 
 Numri i dokumentit: 01581368 
 

3 (4)  

   
2

0
2

0
:0

8
3

8
8

6
 

- 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 fillestar, 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. 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 21.04.2020, raporti fillestar i 

incidentit i datës 21.04.2020 deklaratat e të dëmtuarës të datës 21.04.2020 dhe 03.07.2020, 

deklaratat e të pandehurit të datës 21.04.2020, raporti mjekësor i datës 21.04.2020 të lëshuar 

nga QKMF-Shtime me numër protokolli 686, Akt –Ekspertimi mjeko ligjor i datës 04.07.2020 

e punuar nga Dr. Valon Hyseni si dhe të cilat gjenden në shkresat e lëndës, të gjitha këto prova 

të mbledhura gjatë procedurës hetimore; 

- 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 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. 

 

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 

kundrejt anëtarit të ngushtë të familjes – vajzës së 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 
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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 

 

2020:077478, 22.02.2021 

  

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 të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 


