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Numri i lëndës: 2022:123328 

Datë: 29.07.2022 

Numri i dokumentit:     03281136 

 

               2022:130371 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

   GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshëm- gjyqtarja e vetme 

Hakile Ilazi, me bashkëpunëtorin profesional Ferat Krasniqi, në çështjen penale kundër të 

akuzuarës, E.K, për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 3, nënpar. 

3.1 lidhur me par. 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP-

II.nr.843/22 të datës .23.06.2022, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar publik me datën 

22.07.2022, në praninë e përfaqësuesit të akuzës - prokurorit të shtetit Albana Parduzi, të 

pandehurës E.K dhe mbrojtësit të saj me autorizim  av. Visar Musa, të njëjtën ditë mori dhe 

publikisht shpalli, ndërsa me 29.07.2022 përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

E pandehura E.K, e lindur më ... në Berat, Republika e Shqipërisë, nga i ati R. dhe e ëma N., e 

vajzërisë B.., me vendbanim në Ferizaj, rr. “….”, banesë Kati 6, nr. 4, e gjendjes së mesme 

ekonomike, e divorcuar, ka të kryer shkollën e mesme, me profesion këngëtare, shqiptare, 

shtetase e Republikës së Shqipërisë, me numër personal ... 

  

                                                            Ë SH T Ë   F A J T O R E  

 

Me datën  22.05.2022 rreth orës 16:40 minuta, në Ferizaj, rr. “...”, me dashje i shkakton 

lëndime trupore tani të dëmtuarit – të miturit M.D, në atë mënyrë që si pasojë e një 

mosmarrëveshje që kishin mes vete për faktin se i dëmtuari derisa ka qenë duke lozur para 
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banesës së tij, aty pari kishin qenë edhe dy vajza njëra ndër to edhe vajza e të pandehurës dhe 

për një moment e njejta e ngacmon duke i thënë “nëna ime e ka rrahur nënën tënde”, për këtë 

arsye i dëmtuari shkon tek banesa ku jeton e pandehura për të kërkuar sqarim, ashtu që 

fillimisht troket në derë njëherë dhe kërkon sqarime por meqenëse nuk merr sqarime troket 

prapë me ç’rast e pandehura e hap derën dhe e kap për fyti duke i shkaktuar kështu lëndime të 

lehta trupore dhe atë gërvishtje lëkurore në regjionin e anës së majtë të qafës dëmtime këto të 

natyrës së lehtë trupore me pasoja të përkohshme në shëndet. 

 

- Me të cilën ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 3, nënpar. 3.1 

lidhur me par. 1 të KPRK-së. 

 

 

Andaj, në bazë të dispozitave të nenit 430 par.2 dhe nenet 4, 7, 17, 21, 38, 39, 43, 69, 70 të 

KPRK-ës, si dhe neneve 359 dhe 365 të KPPK-ës, e 

 

 

G J Y K O N 

 

- Me dënim me gjobë në shumë prej 250 € (dyqind e pesëdhjetë euro) të cilin dënim  do ta 

paguaj në afatin prej 30 ditësh pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë, nën kërcënimin e 

ekzekutimit. 

- Nëse dënimi i zëvendësuar me gjobë nuk mund të ekzekutohet as në mënyra të tjera të 

parapara me nenin 43 par. 3 të KPRK-së, do të ekzekutohet në atë mënyrë që i pandehuri për 

çdo 20 € do të vuaj nga një ditë burgimi. 

- Obligohet e pandehura që në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 20 € (njëzetë 

euro) për shpenzimet e procedurës penale në shumë prej 20/njëzet euro/ për ekspertizën mjeko 

ligjore/  si dhe në emër të taksës për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30 € 

(tridhjetë euro) në afat prej 30 ditëve, nga data kur aktgjykimi merr formën e prerë, nën 

kërcënimin e përmbarimit. 

I dëmtuari M.D, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt 

civil. 
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                                                                     A r s y e t i m 

 

     

 Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP-II.nr.843/22 të dt.23.06.2022, ka akuzuar të 

pandehurën E.K për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 3, nënpar. 

3.1 lidhur me par. 1 të KPRK-së, duke propozuar gjykatës që të pandehurën të shpallë fajtore 

dhe t’i shqiptohet sanksion penal i paraparë me ligj. 

 

Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale ku caktoi seancën fillestare me datë 23.06.2022 ku 

ishte prezent  i akuzuari dhe  përfaqësuesi i akuzës-prokuroria e shtetit, e cilia 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. 

 

I akuzuari  ne shqyrtimin fillestar ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale e cila iu 

vihet në barrë sipas të gjitha pikave te saj, duke shprehur keqardhje dhe është penduar thellë.  

Duke shtuar se i premton  gjyktës që nuk do të kryej vepra të tilla penale, e lut gjykatën që të 

më shqiptoj një dënim sa më të butë. 

 

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

fajësisë, ka deklaruar se nuk e kundërshtoj 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 të pandehurin ta shpall fajtor dhe t’i 

shqiptoj sanksion penal të paraparë me ligj. 

 

Mbrojtësi  i të pandehurës E.K, av. Visar Musa lidhur me pranimin e fajësisë ka deklaruar se 

pas konsultimeve të mjaftueshme me të akuzuarën dhe sqarimeve me të lidhur me pasojat dhe 

benificionet  e pranimit të fajësisë si dhe pas analizimit të aktakuzës e cila është e mbështetur 

në fakte dhe prova dhe gjatë analizimit të aktakuzës e njëjta është ngritur konform dispozitave 

ligjore dhe si mbrojtës nuk ka mundur të gjejë ndonjë element në mënyrë që të kundërshtojë 

aktakuzën, i ka propozuar gjykatës që ta aprovojë pranimin e fajësisë dhe të pandehurës ti 

shqiptojë një dënim sa më të lehtë, po ashtu  ka deklaruar se e akuzuara asnjëherë nuk ka rënë 

ndesh me ligjin dhe se kjo është hera e parë, është nënë e dy fëmijëve, mbajtëse e familjes, ka 

kërkuar falje, ka bërë pranimin e fajësisë si dhe i ka propozuar gjykatës që të mbrojturës së tij ti 
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shqiptojë një dënim sa më të butë, ku me në dënim me gjobë do të arrihet qëllimi i dënimit pasi 

që e njëjta është penduar për veprën penale të cilën e ka kryer. 

 

Pasi që e pandehura e ka 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, e pandehura e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë 

vullnetarisht nga e pandehura, 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 shkresën e lëndës siç janë: Raporti i oficerit i datës 22.05.2022, Raporti mjekësor 

nga Spitali i Përgjithshëm – QE- Ferizaj nr.1260, të datës 22.05.2022, Deklarata e të dëmtuarit 

– të miturit M.D, të datës 22.05.2022, Deklarata e të pandehurës E.K, të datës 22.05.2022, 

Ekspertiza mjeko-ligjore e Dr. Flamur Dylhasi, të datës 19.06.2022 si dhe shkresat e tjera që 

gjinden në lëndë 

 

Vlerësuar nga aspekti juridik, gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurës ekzistojnë të gjitha 

tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 3, 

nënpar. 3.1 lidhur me par. 1 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 e 

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

për veprën penale të kryer, nuk ka dëshmi se më parë është gjykuar me vendim të formës së 

prerë, e divorcuar, nënë e dy fëmijëve, ndërsa në mungesë të rrethanave rënduese, gjykata 

vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurës dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës 

penale, andaj duke marrë parasysh tërësinë e këtyre rrethanave, të pandehurës 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. 
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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.  

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

2022:130371, më datë 29.07.2022 

 

 

 

Bashkëpunëtori 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. 

 


