
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 
 

 

1 (7)  

   
20
21
:0
58
85
4 

Numri i lëndës: 2021:041013 

Datë: 01.04.2021 

Numri i dokumentit:     01710970 

 

 

2021:058854 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - DEPARTAMENTI I  PËRGJITHSHËM, 

DIVIZIONI PENAL, si gjykatë e shkallës së parë penale, me gjyqtaren Fitore Daci si dhe 

procesmbajtësin Arbër Jashari, në çështjen penale kundër të pandehurit A.B, me vendbanim në 

Ferizaj, për shkak të veprës  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.1510/2020 të datës 

10.12.2020, në praninë e Prokurores së shtetit Mimoza Syla-Hyseni dhe të pandehurit A.B me  

mbrojtësin e tij sipas detyrës zyrtare Av.SamirRekaj, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, më 

datë 01.04.2021 mori dhe publikisht shpalli  këtë: 

 

                                                        A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri: 

 

A.B nga i  ati R. dhe H. i lindur me dt... me numër personal... me vendbanim ne Ferizaj, ku 

edhe jeton,  i martuar ka të kryer shkollën fillore, shofer me gjendje te mesme ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, relacioni me të dëmtuarën -viktimën bashkëshorte. 

 

                                                          ËSHTË  FAJTOR  

 

Sepse: 
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I. Me datë 02.03.2021 rreth orës 15:00h , në shtëpinë ku banojnë me qira ne Ferizaj, i 

mllefosur për shkak se të dëmtuarës-bashkëshortes së tij F.F në rrjetin social 

Instagram i vije një mesazh, në gjuhën gjermane, i njëjti fillimisht i bën presion 

psikik, e pastaj me dashje që të i shkakton lëndime trupore e godet të dëmtuarën me 

duar në shpinë në pjesën nën shpatull, ku nga ky veprim e njëjta pëson lëndime të 

lehta trupore, me dëmtim të përkohshëm për shëndetin 

 

Me të cilin veprim ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 

3 nen par 3.1 te KPRK-se.. 

 

 

II.      Me datën dhe kohen dhe vendin e njëjtë te përshkruar si ne diapozitivin e parë me           

qëllim të frikësimit apo shkaktimit të ankthit e kanos seriozisht te dëmtuarën-bashkëshorten e 

tij F.F se do ta privoje nga jeta ne atë mënyrë qe pasi e godet shkon ne kuzhine, e merr një 

thike- mjet ky qe mund te shkakton lëndim te rende trupor ose dëmtim te rende për shëndetin 

te cilin ia mban ne gjoks, njëkohësisht kërkon nga e dëmtuara qe te shkon ne dhome, ku edhe 

aty e kanos me fjalët” ja ke me tregu se kush është personi qe te ka dërguar mesazh ja ke me 

te mbyt ndërkohë, i thotë te dëmtuarës që të shkon për të punuar, e kur te largohet vajza që 

kujdeset për fëmijët atëherë e sheh se çka te bej” me këtë veprim tek e dëmtuara shkakton 

frike, ankth dhe pasiguri sepse nuk ishte hera e parë qe i pandehuri kishte kryer vepër penale 

ndaj saj 

 

 

Me këtë veprim ka kryer veprën penale Kanosje  nga neni 181 paragrafi   të KPRK-së. 

 

 

Andaj, Gjykata në bazë të dispozitës së lartë cekur dhe neneve  7, 17, 21, 38, 39, 40, 42, 69, 70, 

71, 72 dhe 77 të KPRK-së, dhe nenit 365 të KPPR-së, të pandehurin e: 

 

 

GJ Y K O N 

 

Për veprën penale si në dispozitivin e parë të aktakuzës: 
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Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3/tre/muaj, i cili dënim do te ekzekutohet  pas 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

 

 

Për veprën penale si në dispozitivin e dytë të aktakuzës: 

 

 

Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 5/pesë/muaj, i cili dënim do të ekzekutohet  pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

                         Konform nenit 76 të KPRK-së, gjykata të pandehurit i shqipton : 

 

 

                                                           D Ë N I M   U N I K 

 

 

Me burgim në kohëzgjatje prej 7/shtatë/ muaj, në të cilin dënim do të i llogaritet edhe koha e 

kaluar në paraburgim nga data 02.03.2021 deri me datë 01.04.2021 dhe do të ekzekutohet, pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

  

E dëmtuara F.F, me vendbanim në Ferizaj, ka hjek dorë nga e drejta e realizimi të kërkesës 

pasurore-juridike, në kontest civilo-juridik. 

 

Obligohet i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 20 € /njëzetë 

euro/ €, në afatin prej 15 ditësh pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë nën kërcënimin e 

përmbarimit. 

 

Detyrohet i pandehuri që në emër të fondit për kompensimin e Viktimave të Krimit  të e  

paguajë shumën prej 30€ (tridhjetë/euro), brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit. 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me Aktakuzën PP.II.Nr.311/2021 të datës 24.03.2021 e ka 

ngarkuar të pandehurin A.B  nga Ferizaj, për veprat penale Lëndim i lehte trupor nga neni 185 

paragrafi 3 nën par 3.1 të  KPRK-së dhe veprës penale Kanosja nga neni 181 paragrafi 4 të 

KPRK-se. 
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Gjykata, duke vepruar në këtë  çështje penale mbajti seancën e shqyrtimit fillestar me datë 

01.04.2021, në të cilin shqyrtim të pranishëm ishin Prokurorja e shtetit Mimoza Syla-Hyseni, i 

pandehuri A.B dhe mbrojtësi i tij sipas detyrës zyrtare Av.Samir Rekaj. 

 

Në shqyrtimin fillestar të datës 01.04.2021, pasi që gjykata e ka udhëzuar të pandehurin në 

kuptim të nenit 246 par.1 të KPPK-së dhe pasi që i pandehuri  ka deklaruar se i ka kuptuar në 

tërësi udhëzimet e dhëna nga gjykata, shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar me leximin e aktakuzës 

nga ana e prokurores së shtetit.  

 

Pasi që gjykata është bindur se i pandehuri  e ka kuptuar në tërësi aktakuzën, konform nenit 

246 par.1 të KPPK-së i ka ofruar mundësinë  që të deklarohet lidhur me fajësinë apo pafajësinë 

për veprën  penale për të cilat  është akuzuar. 

 

I pandehuri A.B me rastin e deklarimit lidhur me fajësinë apo pafajësinë për veprën penale për 

të cilën  është akuzuar në shqyrtimin fillestar  ka theksuar: e pranoj fajësinë për veprën penale 

për të cilën me ngarkon aktakuza, më vjen keq që e kam shkaktuar këtë vepër penale, i premtoj 

gjykatës se në të ardhmen nuk do të përsëris vepra të tilla apo të ngjashme penale, kërkoj nga 

gjykata që mundësisht të më shqiptoj një dënim i cili nuk do te ndikoje ne ekonominë e 

familjes për shkak te rrethanave te krijuara, po ashtu kushteve të rënda ekonomike qe i kemi, 

dhe i premtoj gjykatës që do të jem krah – mbështetës i të dëmtuarës në çdo moment.  

 

Prokurorja e Shtetit Mimoza Syla-Hyseni duke shprehur mendimin e sajë lidhur me pranimin e 

fajësisë deklaron se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga i pandehuri meqë një pranim i 

tillë është bërë konform  nenit 248 të KPPK-së, pra në mënyrë vullnetare i cili pranim ka 

mbështetje në të gjitha provat dhe shkresat që përmban aktakuza, pas konsultimeve të 

mjaftueshme me mbrojtësin e tije dhe gjithashtu me rastin e shqiptimit dhe matjes së dënimit te 

ketë parasysh pranimin e fajësisë i propozon gjykatës a qe te pandehurit te i shqiptoj një dënim 

të paraparë me ligj 

Ndërsa sa i përket masës së paraburgimit i mbetet në diskrecion gjykatës që të vendosë. 

 

E dëmtuara F.F lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit  ka deklaruar se nuk i 

bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk paraqes kërkese pasurore juridike, i besoj shumë 

deklaratave dhe pranimit të fajësisë nga ana e tij për faktin se A. qe 2 vite është përmirësuar 

dukshëm në raport me mua, i njëjti nuk me ka sjellë probleme, unë gjithqysh kam dëshire qe A. 
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të lirohet edhe nga paraburgimi sepse është duke ju munguar fëmijëve po gjithashtu edhe mua, 

dëshiroj që të jetoj me të dhe me tutje, dhe ka theksuar se nuk ka kurrfarë frike nga A. edhe 

nëse jeton me te, pra sjelljet e A. kane qenë shumë të mira ndaj meje përpos ditës kritike, me 

tutje ka deklaruar se unë dhe gjate kohës sa A. ka qenë në paraburgim kam pasur dëshirë që të 

e vizitoj në Qendrën e Paraburgimit por nuk më është dhëne leje vizite dhe A. me ka premtuar 

se më nuk do të përsëris veprime te tilla ndaj meje dhe unë në tërësi i besoj deklarimeve të tij, 

ka theksuar se A. më ndihmon në punët e shtëpisë sepse kohëve te fundit ka qenë i pa punë dhe 

kryesisht ai është marrë me fëmijët dhe ky shkak po ndikon që fëmijëve dhe mua po na 

mungon më së shumti. 

 

Mbrojtësja e viktimave Vlora Gashi e cila ka theksuar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga 

ana e të pandehurit,  pasi që një pranim i tillë edhe mbështetet në të gjitha provat dhe faktet në 

shkresat e lëndës për veprat penale për të cilat akuzohet nga ana e Prokurorisë andaj  i  ka 

propozuar gjykatës që të bëjë një pranim të tillë dhe ta shpallë fajtor, të  i shqiptoj një dënim 

sipas ligjit në fuqi. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit  A.B , sipas detyrës zyrtare Av. Samir Rekaj deklaron: pranimi i 

fajësisë ne ketë shqyrtim fillestar është bërë në përputhje me kodin e procedurës penale , është 

bere vullnetarisht nga i mbrojturi im pas këshillave te mjaftueshme duke marr parasysh 

gjithashtu edhe faktet edhe çështjet të cilat janë theksuar në aktakuzë, i kërkojmë gjykatës që të 

bëjë pranimin e fajësisë lidhur me veprat penale të cilat ja ka vënë në barrë Prokuroria e Shtetit, 

andaj gjykata  gjatë shqiptimit të dënimit lidhur me veprat e parapara në aktakuzë kërkojmë që 

të e merr parasysh rrethanën e pranimit te fajësisë në shqyrtimin fillestar e sidomos pendesën e 

thellë  dhe kërkim faljen ndaj të dëmtuarës, rrethanat sociale, moshën dhe ndikimin që i 

mbrojturi im ka në mirëqenien e familjes, gjykata edhe gjate shqiptimit te dënimit duhet të ketë 

parasysh se i mbrojturi im është prind, bashkëshort dhe punëtor andaj ne rrethanat e tilla çdo 

mënyrë e dënimit të mbrojturit tim do të i  bij në barrë edhe mbi familjen, bashkëshorten, 

fëmijët , meqë i njëjti siç është sqaruar gjithashtu edhe nga dëshmia e të dëmtuarës e cila ka 

treguar se ndihmon në rritjen e fëmijëve, ndihmon edhe në bashkëshorten që ajo ta mbaj punën 

e saj, si dhe ndihmesën në rritjen e fëmijëve, andaj kërkojmë nga gjykata që të i ketë parasysh 

të gjitha rrethanat ndërsa sa i përket vazhdimit te paraburgimit, ka theksuar se i kërkojmë nga 

gjykata që të ndërpres masën e paraburgimit për të mbrojturin tim. 

 



 Numri i lëndës: 2021:041013 
 Datë: 01.04.2021 
 Numri i dokumentit: 01710970 
 

6 (7)  

   
20
21
:0
58
85
4 

Pasi që i pandehuri  ka pranuar fajësinë për veprën  penale që në fillim të shqyrtimit gjyqësor, 

Gjykata për të vlerësuar pranimin e fajësisë e duke pasur parasysh edhe mendimin e Prokurores 

së Shtetit, shqyrtoi me kujdes  faktet e parapara nga neni 248 par. 4 edhe përkundër 

paralajmërimit të  pandehurit për nenin 246 par. 1 të KPPRK-së, dhe me këtë rast vlerësoi se: 

i pandehuri  ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht, 

pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova materiale të rastit konkret dhe atë me provat e 

paraqitura nga Prokurorja e Shtetit si: Deklarata e të dëmtuarës e datës 02.03.2021,  dhe 

16.03.2021, deklarata e te pandehurit e datës 02.03.2021, raporti mjekësor i datës 02.03.2021 te 

lëshuar nga Spitali i përgjithshëm në Ferizaj me numër protokolli 1309 në emër te dëmtuarës, 

Akt-Ekspertimi mjeko-ligjor i datës 21.03.2021 nga Dr. M.G, të dhënat për të kaluarën 

kriminale për të pandehurin si dhe shkresat e tjera në lëndë  dhe se akuza nuk përmban asnjë 

shkelje të qartë ligjore ose gabim faktik. 

Gjykata pas administrimit të provave në shqyrtim gjyqësor publik dhe vlerësimit të tyre një nga 

një dhe në lidhje me provat e tjera dhe  në bazë të vlerësimit të tillë vërtetoi  gjendjen  faktike 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Meqenëse se i pandehuri ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e përshkruara 

më lartë, gjyqtarja e vetme gjykuese  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. 

 

Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprave   penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 

paragrafi 3 nen par 3.1 te KPRK-se, dhe veprës penale  Kanosja nga neni 181 par.4 lidhur me 

nenin 77 të KPRK-së, siç janë përshkruar në dispozitiv te këtij aktgjykimi.   

 

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

kuptim të nenit 71 dhe 72 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese se i 

pandehuri në shqyrtimin  fillestar ka pranuar fajësinë për veprat  penale për të cilat e ngarkon 

aktakuza, duke e shprehur pendimin e sinqertë dhe real për veprat  penale të kryera, si rrethanë 

lehtësuese ia mori faktin se e dëmtuara nuk iu është bashkangjitur ndjekjes penale dhe ka 

deklaruar se me të kam rregulluar raportet bashkëshortore, i martuar, baba i pesë fëmijëve, 

ndërsa si rrethanë rënduese gjykata mori për bazë faktin se vepra është kryer brenda 
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marrëdhënieve familjare ku e dëmtuara F.F është bashkëshortja e tij dhe nëna e fëmijëve të tij 

dhe me të njëjtën jetojnë në të njëjtën shtëpi, po ashtu si rrethanë rënduese mori faktin se i 

pandehuri është recidivist i veprave penale dhe atë për vepra penale ku e dëmtuar ka qenë 

pikërisht bashkëshortja e tije F.F( në bazë të deklarimeve të pandehurit dhe deklarimeve të 

dëmtuarës dhënë në Stacion Policor,  i pandehuri në vitin 2017 është gjykuar dhe  ka vuajtur 

dënimin për veprën penale të vrasjes në tentativë, ku e dëmtuar ka qenë F.F), Gjykata po ashtu 

vlerësoi edhe  shkallën e përgjegjësisë penale të  pandehurit dhe rrezikshmërinë konkrete  të 

veprave penale, andaj duke marrë parasysh tërësinë e këtyre rrethanave, të pandehurit i shqiptoi 

dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindjen se në rastin konkret do të arrihet qëllimi i 

dënimit të preventives speciale dhe asaj gjenerale, ku një dënim i tillë është adekuat dhe në 

proporcion të drejtë në raport me peshën e veprave penale, rrethanave të kryerjes së veprave 

penale, shkallën e përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të pandehurit.  

 

E dëmtuara F.F, me vendbanim në Ferizaj, ka hjek dorë nga e drejta e realizimi të kërkesës 

pasurore-juridike, në kontest civilo-juridik. 

 

Vendimi mbi shpenzimet paushalle është marr në kuptim të dispozitës së nenit 450 par. 1 dhe 2  

pika 2.6 lidhur me nenin 453 par. 1 të KPPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë konform nenit 39 par 3 pika 3.1, Nr. 

05/L-036 të ligjit për kompensimin e Viktimave të Krimit.   

Në bazë të së theksuarës më lartë u vendos  si në dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEPARTAMENTI PËRGJITHSHËM-DIVIZIONI PENAL 

P.nr.2021:058854, datë 01.04.2021 

 

Procesmbajtës                                                                                          Gjyqtarja 

 Arbër Jashari                                                                                            Fitore Daci

  

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditëve,  pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë. 

Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 


