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Numri i lëndës: 2021:032557 

Datë: 13.04.2021 

Numri i dokumentit:     01684870 

 

2021:042371 

 

NË  EMER TË POPULLIT 

 

   

 GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ- Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Penal, gjyqtari  Adem Shabani, me procesmbajtësin-praktikantin Flamur Sejdiu, në çështjen 

penale kundër të akuzuarit B.B, me vendbanim në  Ferizaj, për shkak te veprës penale  Lëndimi 

i lehtë trupor nga neni 185 par 1 nën par 1.4 të KPRK-së, ( Kodi nr. 06/L-074 ), sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizas - Departamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr.223/21 

të dt. 04.03.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, në prezencë të Prokurorit të shtetit – 

Adrian Emini, të dëmtuarit  L.K dhe të akuzuarit B.B, me dt.07.04.2021, mori dhe me 

dt.12.04.201, e përpiloi këtë:  

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I akuzuari B.B, me vendbanim në  Ferizaj, i lindur me datë..., në  Komuna Ferizaj, nga  

i ati  H. dhe e ëma Z., e gjinisë L., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer 

shkollën e mesme, punëtor, i pa martuar, i gjendjes së mesme ekonomike, mbrohet në liri me 

numër personal.... 

ËSHTË  FAJTORË 

 

Sepse:  me datë 25.09.2020 rreth orës 22:40, në Rr. “ Vëllezërit Gërvalla ” Komuna 

Ferizaj, saktësisht para marketit “ E.... ”, me dashje i shkakton lëndim trupor tani të dëmtuarit 

L.K, në atë mënyrë që derisa i dëmtuari së bashku me shokët e tij  S.T dhe Z.K ishin duke ecur, 

papritmas shoku i tij S. bërtet me zë të lartë, me ç’ rast i pandehuri i shoqëruar me dy persona 

të tjerë të panjohur i drejtohet të dëmtuarit me fjalët “mos bërtit se të furi ” dhe pastaj të njëjtin 

e sulmojnë me shqelma dhe grushte në pjesë të ndryshme të trupit dhe atë rreth syrit të majtë, 

anën e majtë të kafazit të kraharorit dhe kërcirit të këmbës së djathtë, duke i shkaktuar lëndim 

të lehtë trupor, me dëmtim të përkohshëm të shëndetit, të përshkruar si në akt ekspertimin 

mjeko ligjor me numër reference 01/2021, të datës 26.02.2021, së Dr. V.K,- 

 

- me këtë ka kryer veprën penale Lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.1 

nënpar.1.4 të KPRK-së. 
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Gjykata në bazë të neneve 4, 7, 17, 38, 40, 43,69 të KPRK-së, dhe nenit 365,450 dhe 

463   të KPPK-së  të akuzuarin e  

GJ Y K O N 

ME DËNIM ME GJOBË 

 

I. Të akuzuarit B.B,  i shqipton dënimin me gjobë në shumë prej 150 (njëqind e 

pesëdhjetë  ) €uro, të cilin dënim me gjobë, nga rrethanat e arsyeshme  i mundëson ta paguan 

me këste për një periudhë prej dy muajve, konform nenit 43 par.2 të KPRK-së, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Në rast se personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mundet ta paguan dënimin në të holla, 

sipas nenit 46 par.3 të KPK-së, i njëjti dënim do t’i shndërrohet në dënim me burgim ashtu që 

për çdo 20 €uro, do t’i llogaritet një (1) ditë burgim.   

  

           II. I dëmtuari  L.K, me vendbanim në Ferizaj, për realizimin e kërkesë pasurore-juridike 

është udhëzuar në kontest civil. 

 

          III. Obligohet i akuzuari të paguaj shpenzimet e procedurës penale për ekspertizën 

mjeko- ligjore shumën prej 20 €uro,  paushallin gjyqësor në shumë prej nga 20 (njëzetë) 

€uro, dhe taksa në shumën prej 30 €uro, konform nenit 39 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 të 

Ligjit për kompensimin e viktimave të krimit të gjitha  në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

A  r s y e t i m 

 

 Prokuroria Themelore në Ferizaj Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën   

PP/II.nr.223/21 të dt. 04.03.2021,  me të cilën ka ngarkuar të akuzuarin B.B, me vendbanim në   

Ferizaj, për shkak te veprës penale  Lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par 1 nën par 1.4 të 

KPRK-së. 

 

Gjykata duke vepruar rreth kësaj çështje penale konform nenit 245 par.1 të KPPK-së 

me dt. 07.04.2021, ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin kanë marrë pjesë prokurori i 

shtetit Adrian Emini, i dëmtuari  L.K dhe i akuzuarit B.B. 

 

Në shqyrtimin fillestar gjyqtari ka konstatuar se i akuzuari në afatin ligjor me kohë së 

bashku me ftesën për shqyrtim, ka pranuar edhe një kopje të aktakuzës. 

 

Në fillim të shqyrtimit fillestar i akuzuari është  udhëzuar në kuptim të nenit 246.1 të 

KPPK-së pastaj gjyqtari gjykues  ka çmuar se të drejtat e të akuzuarit janë respektuar, e më pas 

prokurori i shtetit ka lexuar aktakuzën ndaj të akuzuarit dhe pasi që gjyqtari është bindur se i 

njëjti e ka kuptuar në tërësi aktakuzën me të cilën është akuzuar, të njëjtit i ka dhënë mundësi 

të deklarohet mbi fajësinë apo pafajësinë e tij lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet. 

             I akuzuari B.B, ka deklaruar se e  pranon fajësinë për veprën penale për të cilën 

akuzohet, dhe në vazhdim ka theksuar se lidhur me rasitin që akuzohet ka dhen deklaratë edhe 

në polici se atë natë ka qenë së bashku me dy shokë A. dhe E. e që mbiemrat nuk ua di, dhe 
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derisa ishin duke qëndruar në Rr. “ Vëllezërit Gërvalla ” në Ferizaj, saktësisht para maketit “ 

E... ”, tre persona të panjohur për të kishin kaluar në afërsi të tyre, me ç rast njëri prej tyre 

kishte filluar të provokoj duke thënë “ unë jam nipi i Rrulës dhe kemi mem njoft kush jam unë 

”, ku pastaj filloj rrahja fizike ndërmjet tyre. Tutje, i pandehuri thekson se të dëmtuarin e ka 

goditur disa herë me grushte dhe një herë me bërryl, e për ketë e pranoj fajësinë për veprën 

penale që akuzohem i kërkoj falje të dëmtuarit  që është prezent dhe është penduar për veprën 

penale që e ka kryer dhe nga ky rast me te më nuk ka pasur asnjë problem me te , premton se 

me te në të ardhmen  gjithherë do të jetë  i kujdesshëm dhe është hera e parë që ndeshet me 

ligjin dhe i propozon gjykatës që me rastin e shqiptimit të dënimit të merr për bazë të gjitha 

rrethanat lehtësuese. 

 

Pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit gjyqtari në kuptim të nenit 248 par.2 të 

KPPK-së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit lidhur me pranimin e fajësisë, 

mbrojtësit dhe të dëmtuarit. 

 

             Prokurori i shtetit Adrian Emini pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, 

pasi pranimi i tillë është bërë konform ligjit gjegjësisht në ekspertizën e ekspertit mjeko ligjor  

dhe në provat tjera të cilat gjenden në shkresat e lëndës e të cilat e vërtetojnë gjendjen faktike i 

propozon gjykatës që me rastin e shqiptimit të dënimit të merr për bazë pranimin e fajësisë.   

 

          I dëmtuari  L.K në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajësisë 

nga i akuzuari i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe parashtron kërkesë pasurore-juridike. 

 

 Gjyqtari në kuptim nenit 248 par.1 nën.par.1.1, 1.2, 1.3, 1.4  dhe par.4 të KPPK-së, 

është e bindur se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsisë, pranimin e ka 

bërë vullnetarisht duke e mbështetur në provat që përmban aktakuza dhe në materialet e 

prezantuara nga ana e prokurorit të shtetit. 

 

Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vërtetuar se i akuzuari pranimin e fajësisë e ka  

mbështet në provat që gjenden në shkresat e kësaj lënde penale, në  Raporti i policit 2020-CF-

1576, të datës 25.09.2020, Raporti mjekësor me nr. protokolli 993, të datës 25.09.2020, të 

lëshuar nga Spitali i Përgjithshëm, Qendra Emergjente Ferizaj, Deklarata e dëmtuarit-

dëshmitarit L.K, të dhënë me datë 25.09.2020, në Stacionin Policor në Ferizaj, Deklarata e 

dëshmitarit Z.K, të dhënë me datë 25.09.2020, në Stacionin Policor në Ferizaj, Deklarata e 

dëshmitarit S.T, të dhënë me datë 25.09.2020, në Stacionin Policor në Ferizaj, Deklarata e të 

pandehurit B.B, të dhënë më datë 25.09.2020, në Stacionin Policor në Ferizaj, në shikimin e 

Akt-ekspertimit mjeko-ligjor me numër reference 01/2021, i datës 26.02.2021, të Dr. V.K, si 

dhe  provat e tjera që gjenden në lëndë. 

 

Duke pas parasysh se gjykata ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe 

ka vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 253 par. 1 pika 1.1, 1.2 dhe 1.3 të KPPRK-

së, si dhe faktin se janë plotësuar kushte nga neni 326 par. 4, të KPPRK-së, atëherë ne ketë 

çështje penale nuk është zbatuar procedura e provave, por gjykata pas deklarimit të akuzuarit, 
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se e pranojnë fajësinë në kuptim të nenit 248 par. 4, të KPPRK-së, ka vazhduar me shqiptimin 

e dënimit. 

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se  në veprimet e të akuzuarit manifestohen 

të gjitha elementet e veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par 1 nën par 1.4 të 

KPRK-së. 

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

rrethanat në kuptim të nenit 69 të KPRK së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, si 

rrethanë lehtësuese për të akuzuarin mori pranimin e fajësisë nga ana e të njëjtit, pendimin për 

veprën penale të kryer, kërkim falje shprehur të dëmtuarit  L.K, në shqyrtim fillestar, është hera 

e parë që ndeshet me ligjin, gjykata vlerësoi shkallën e  përgjegjësisë penale të  akuzuarit dhe 

rrezikshmërinë konkrete të kësaj vepre penale, dhe në kuptim të të gjitha këtyre, i shqiptoi  

dënim me gjobë si në dispozitiv  të aktgjykimit dhe  nga rrethanat e arsyeshme  i mundëson ta 

paguan me këste për një periudhë prej tre muajve  konform nenit 46 par.2 të KPRK-së, si në 

dispozitiv duke qenë e bindur se një dënim i tillë  është  në proporcion  dhe raport me peshën e 

veprës konkrete penale, rrethanave të kryerjes si dhe personalitetin e të akuzuarit dhe me te 

arrihet qëllimi ndëshkimor në kuptim të preventivës speciale që i akuzuari të mos kryejë vepra 

penale si dhe në kuptim të preventivës së përgjithshme të parandalimit të kësaj vepre penale në 

shoqëri konform nenit 38 të KPRK-së. 

 

Konformë nenit 463 parag.1 lidhur me par 3.të KPPK-së, të dëmtuarin L.K, me 

vendbanim në Ferizaj, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike e ka udhëzuar në kontest 

civil. 

 

Vendimi mbi kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor 

është sjell në bazë të nenit 450 par.2 nënpar.2.6  KPPK-së dhe nenit 39 parag.1 nën par. 3.1 të 

Ligjit për Kompensimin e Viktimave të krimit Nr.05/L-036.    

        

Nga sa u tha më lart është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

 2021:042371, me datë 12.04.2021 

      Procesmbajtësi                                                                                                    Gjyqtari 

         Flamur Sejdiu                                                                       Adem Shabani 

 

 

 

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

nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.   


