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Numri i lëndës: 2022:093593 

Datë: 29.07.2022 

Numri i dokumentit:     03281394 

 

               2022:127416 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

           GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshëm-  

gjyqtarja e vetme gjykuese Hakile Ilazi, si dhe me bashkëpunëtorin profesional Ferat Krasniqi, 

në çështjen penale kundër të pandehurit A.B, për shkak të veprës penale në vazhdimësi lëndim 

i lehtë trupor nga neni 185 par. 2 lidhur me par. 1 nënpar. 1.4 lidhur me nenin 77 të KPRK-së, 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.674/22 të dt.01.06.2022, pas 

mbajtjes së shqyrtimit fillestar, me datën 22.07.2022, në praninë e përfaqësuesit të akuzës - 

prokurorit të shtetit Albana Parduzi, të pandehurit dhe mbrojtësit të tij me autorizim  av. 

Besmir Rrahmani, të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më 29.07.2022 përpiloi 

këtë: 

  

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri A.B, me vendbanim në Ferizaj, rr. “....”, nr. 9,  i lindur më ...., në Ferizaj, nga i ati 

I. dhe e ëma N.  e gjinisë G., i pa martuar, i gjendjes së dobët ekonomike, ka të kryer shkollën e 

fillore, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal ..... 

 

Ë SH T Ë  F A J T O R 

 

Sepse: 

1.Më datë 02.05.2022 rreth orës 17:50, në rr. “...”, Komuna Ferizaj, përkatësisht tek furra “L..”, 

me dashje i shkakton lëndime të lehta trupore të dëmtuarit B.H, në atë mënyrë që derisa i 

dëmtuari është së bashku me shokun e tij tani i dëmtuari I.Q, duke hipur në veturë, aty afrohet i 

pandehuri A. ku fillimisht i drejtohet me fjalët “se ti ma ke shkel babën”, dhe më pas me një 
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mjet të rrezikshëm që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të 

shëndetit dhe atë me një thikë në dorë  e godet të dëmtuarin B. në dorën e majtë dhe gjurin e 

këmbës së djathtë, ku si pasojë e këtyre veprimeve i njëjti pëson lëndime të lehta trupore, të 

përshkruara si në Akt-ekspertizën mjeko-ligjore të Dr. Vesa Kotori, me numër të referencës 

01/2022, të dt. 16.05.2022. 

 

II. 

Si në vendin, kohën, mënyrën e njëjtë të përshkruar si në pikën e I-rë të dispozitivit të kësaj 

aktakuze, me dashje eventuale i shkakton lëndime të lehta trupore të dëmtuarit I.Q, në atë 

mënyrë që kur ky i fundit ka ndërhyrë për ta larguar të pandehurin në momentin që ka dashur ta 

godas me thikë të dëmtuarin B.H, me ç„rast i dëmtuari I. me qëllim që ta largojë nga vendi i 

ngjarjes duke tentuar të ia heq thikën nga dora, i pandehuri e godet në gishtin e mesëm të dorës 

së djathtë, të përshkruara si në Akt-ekspertizën mjeko-ligjore të Dr. Vesa Kotori, me numër të 

referencës 01/2022, të dt. 16.05.2022. 

 

  Me çka në vazhdimësi ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 2 lidhur 

me par. 1 nënpar. 1.4  lidhur me nenin 77 të KPRK-së. 

 

 

Andaj, në bazë të dispozitave të nenit 370 par.8 lidhur me par.6, lidhur me nenet 4, 7, 17, 21, 

38, 39, 46,47,48, 69, 70 të KPRK-ës, dhe neneve 359 dhe 365 të KPPK-ës, të pandehurit i 

shqipton: 

 

DËNIM ME KUSHT 

 

 

- DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 7 (shtatë) muaj, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet, nëse i pandehuri në periudhën verifikuese prej 1 (një) viti, duke filluar nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

I dëmtuari I.B për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil ndërsa i 

dëmtuari B.H ka hequr dorë nga kërkesa pasurore juridike. 
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- Obligohet i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20 (njëzet) €, 

si dhe në emër të taksës për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30 (tridhjetë) €, në 

afat prej 30 ditëve nga data kur aktgjykimi merr formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit. 

 

- Konform nenit 115 të KPPRK-së, të pandehurit i konfiskohet në mënyrë të përhershëm mjeti 

me të cilën e ka kryer veprën penale - thika. 

 

A r s y e t i m 

        

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP/II.nr.674/22 të dt.01.06.2022, ka akuzuar të 

pandehurin A.B për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 2 lidhur me 

par. 1 nënpar. 1.4 të KPRK-së, duke propozuar që i pandehuri të shpallet fajtor dhe t‟i 

shqiptohet sanksion penal i paraparë me ligj ndërsa gjykata konform nenit 360 par 2 të 

KPPRK-së, sipas detyrës zyrtare ka bërë rikualifikimin e veprës penale nga vepra lëndim i 

lehtë trupor nga neni 185 par. 2 lidhur me par. 1 nënpar. 1.4 të KPRK-së në vepër penale në 

vazhdimsi lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 2 lidhur me par. 1 nënpar. 1.4 lidhur me 

nenin 77 të KPRK-së. 

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze, caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar me 

datë 22.07.2022 në të cilin shqyrtim, i pandehuri A.B e ka pranuar fajësinë për veprën penale të 

cilën e ngarkon akuza për të gjitha pikat e saj. 

 

Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale ku caktoi seancën fillestare me datë datë 

22.07.2022 në prezencën   e të  akuzuarit dhe  përfaqësuesi i akuzës-prokuroria e shtetit, e cila  

e lexoj aktin akuzues, dhe gjyqtarja  pasi që u bind se i pandehuri e ka kuptuar akuzën, 

konform nenit 246 par. 4 dhe përkundër paralajmërimit për nenet 325 dhe 323 të KPPK-së, të 

pandehurit i ofroj mundësinë të pranojë fajësinë ose të deklarohet i pafajshëm. 
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I akuzuari A.B shprehë keqardhje dhe është penduar thellë, i njëjti shton se është e vërtetë se i 

ka marrë veprimet të cilat nuk është dashur t‟i marrë dhe i kërkon falje publike të dëmtuarve, e 

lut gjykatën që t‟i shqipton një dënim sa më të butë dhe i premton gjykatës që nuk do të 

përsërisë vepra të tilla penale.  

 

Prokurori i Shtetit Albana Parduzi duke shprehur mendimin e saj përkitazi me pranimin e 

fajësisë, ka deklaruar se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga i pandehuri, me që pranimi 

është bërë konform nenit 248 të KPPK-së, i cili pranim e ka mbështjetjen në provat të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës, duke i propozuar Gjykatës që i pandehuri të shpallet fajtor dhe t‟i 

shqiptoj sanksion penal të paraparë me Kodin Penal të Republikës së Kosovës. 

 

I dëmtuari B.H ka deklaruar se nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale ndaj të akuzuarit dhe nuk do 

paraqesë kërkesë pasurore-juridike. 

 

Mbrojtësi  i të pandehurit A.B, av. Besmir Rrahmani lidhur me pranimin e fajësisë ka deklaruar 

se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga i pandehuri duke shtuar se pranimi i fajësisë është 

bërë nga konsultimi i mjaftueshëm me të dhe se i njëjti ka qenë i njoftuar me pasojat dhe 

benifitet e pranimit të fajësisë. 

 

  

Pasi që i pandehuri e kanë pranuar fajësinë, gjyqtarja e vetme gjykuese ka konstatuar se janë 

plotësuar të gjitha kërkesat e përcaktuara me dispozitën e nenit 248 par.1 dhe par.4 të KPPK-

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

vullnetarisht nga i pandehuri, pranimi i fajit mbështetët në faktet e çështjes që përmban 

aktakuza, në materialet e prezantuara nga prokurori i shtetit dhe në provat materiale të cilat 

gjenden ne shkresat e lëndës siç janë: Deklarata e të dëmtuarit – B.H e dhënë para hetuesve 

policor më datë 02.05.2022, Deklarata e të dëmtuarit – I.B, e dhënë para hetuesve policor më 

datë 02.05.2022, Deklarata e të pandehurit – I.B, e dhënë para hetuesve policor më datë 

02.05.2022, Raporti fillestar dhe raporti i incidentit i përpiluar nga zyrtari policor L.K, të 

dt.02.05.2022, Vërtetimi mbi Sekuestrimin e Përkohshëm të Sendeve të datës 02.05.2022 dhe 

Zingjiri i Ruajtjes, Akt-ekspertimi mjeko-ligjore të Dr. Vesa Kotori, me numër të referencës 

01/2022, të dt. 16.05.2022 si dhe shkresat tjera të lëndës dhe se akuza nuk përmban shkelje të 

qartë ligjore ose gabim faktik, andaj shqyrtimi fillestar konform nenit 248 par.4 të KPPK-së, ka 

vazhduar me shqiptimin e dënimit.  
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Vlerësuar nga aspekti juridik, gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit A.B 

ekzistojnë të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale në vazhdimësi lëndim i 

lehtë trupor nga neni 185 par. 2 lidhur me par. 1 nënpar. 1.4  lidhur me nenin 77 të KPRK-së. 

 

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

kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese se i 

pandehuri  në shqyrtimin fillestar e ka pranuar fajësinë, duke e shprehur pendimin e tij të thellë 

për veprën penale të kryer, nuk rezulton të ketë më parë ndonjë aktgjykim të plotfuqishëm,  

ndërsa në mungesë të rrethanave rënduese, gjykata vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të të 

pandehurit dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës 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 

veprës penale, rrethanave të kryerjes së veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale dhe 

personalitetin e të pandehurit.  

 

Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil-juridik është marrë 

konform nenit 463 të KPPRK-së. 

 

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

 

 Vendimi lidhur me konfiskimin e përhershëm të mjetit me të cilin është kryer vepra 

penale – thika është marrë konform nenin 115 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.  

 

 

Nga arsyet e sipër cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

2022:127416, më datë 29.07.2022 

 

 

Bashkëpunëtor profesional,                                                   Gjyqtarja e vetme gjykuese  

Ferat Krasniqi                                                                                      Hakile Ilazi                              

 

 

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

(pesëmbëdhjetë) ditëve, pas pranimit të kopjes me shkrim, Gjykatës së Apelit të Kosovës, i 

dorëzohet përmes Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 

 

 


