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Numri i lëndës: 2020:029945 

Datë: 23.12.2020 

Numri i dokumentit:     01367306 

 

P.nr.223/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

sipas gjyqtarit të vetëm gjykues Adem Shabani, me procesmbajtësen-praktikanten Besa 

Murseli, në lëndën penale kundër të pandehurit A.K., me vendbanim në  Ferizaj, rr. „....‟, për  

shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nën par 1.4 të KPRK-së, duke 

vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm 

PP/II.nr.238-12/20, dt.10.03.2020, në seancën publike të shqyrtimit gjyqësor të mbajtur më 

22.12.2020 në praninë e Prokurorit të Shtetit Ajtene Zoni, të pandehurin A.K., gjykata të 

njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datën 23.12.2020 e përpiloi  këtë:   

 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri A.K. me vendbanim në  Ferizaj, rr. „‟ ....‟‟, i lindur me ...., nga i ati .... dhe e 

ëma ...., e gjinisë ...., i gjendjes se mesme ekonomike, ka të kryer shkollën e mesme, me 

profesion roje i sigurisë, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal ....,  

mbrohet në liri. 

  

Ë S H T Ë F A J T O R 

  SEPSE:  

 -  me datë 17.01.2020, rreth orës 22:30, në lokalet e pompës së benzinës “ ....‟‟ në 

rrugën “....”, në Ferizaj deri sa i dëmtuari G.S. ishte në një ndejë të maturantëve të shkollave të 

Ferizajit, i njëjti shkon në toalet dhe pasi që del nga toaleti, i pandehuri A.K. fillimisht i thotë të 

dëmtuarit „‟pse e përplase derën‟‟ dhe pasi që i dëmtuari i përgjigjet se nuk e kishte përplasur 

derën, i pandehuri fillon ta godasë me grushte dhe pas kësaj i dëmtuari e paraqet rastin në 

polici, me ç‟rast kërkon ndihmë mjekësore dhe në bazë të ekspertizës mjekoligjore të datës 

29.02.2020, është vërtetuar se i dëmtuari ka pësuar ndrydhje në indet e buta përreth të dy syve 

si dhe në fytyrë, të cilat kjo ekspertizë i cilëson si lëndime të lehta trupore me pasoja të 

përkohshme për shëndetin,- 

 

    - Me këtë ka kryer veprën penale Lëndim i lehte trupor nga neni 185 par.1 nënpar.1.4 

të KPRK-së. 
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Gjykata duke vendosur në kuptim të nenit 7, 17, 38, 40, 43, 69, 70,dhe   nenit neni 185 

par.1 nënpar 1.4   të  KPRK-së, si dhe neneve  359, 360, 361, 365, 366, 450, 463 të KPPRK-së 

e,  

GJ  Y  K  O  N 

 

Të  pandehurit A.K.,  i shqipton dënim me gjobë, në shumën prej 150 €uro ( me 

shkronja: Njëqind e pesëdhjetë euro),  të cilin gjobë i pandehuri duhet ta paguaj  brenda 3 

muajsh pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë në tri këste mujore konform nenit 43 

paragrafi 2 i KPRK-së. 

 

           Nëse i  pandehuri nuk mundet apo nuk dëshiron ta paguan gjobën e lartë shqiptuar me 

kohë të përcaktuar, e njëjta  gjobë do të zëvendësohet me burgim, konform nenit 46 par.3 të 

KPRK-së, ku (njëzete)20 euro të gjobës, do t‟i llogariten në një ditë burgim. 

 

      Obligohet i akuzuari  të paguaj  shpenzimet e procedurës penale 20 (njëzetë) €uro  dhe 

paushallin gjyqësor në shumë prej  20 (njëzetë) €uro, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Konform nenit 39 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 të Ligjit për Kompensimin e 

Viktimave të krimit, obligohet i akuzuari të paguaj taksën në shumën prej 30 €uro, në afat 

prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit të 

dhunshëm. 

 

   I dëmtuari G.S., me vendbanim në Ferizaj, Rruga “....” nr....., për realizimin e kërkesës 

pasurore-juridike  udhëzohet në kontest civil. 

 

                                                             A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzë Ferizaj PP/II.nr.238-12/20, 

dt.10.03.2020, e ka ngarkuar të pandehurin A.K., me vendbanim në  Ferizaj, rr. „....‟, për  shkak 

të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nen par 1.4 të KPRK-së. 

 

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

me datën 17.07.2020, ka mbajtur shqyrtimin fillestar por i pandehuri A.K., nuk e ka pranuar 

fajësinë për veprën penale që akuzohet. 

 

Gjykata e ka udhëzuar të pandehurin  bazuar në nenin 245 paragrafi  6 të KPPRK-së të 

paraqesin kundërshtimet e tyre për provat e cekura në aktakuzë, kërkesat për hudhjen e 

aktakuzës apo të mos përshkrimit të veprës penale sipas ligjit mbështetur edhe në dispozitat e 

nenit 249 dhe 50 të KPPRK-së, por i pandehuri  në afatin e ofruar nuk ka paraqitur 

kundërshtim. 

 

 Duke vepruar sipas aktakuzës së PTH-së në Ferizaj, me datën 22.12.2020, gjykata  ka 

mbajtur  shqyrtimin kryesor me pjesëmarrjen e prokurores së shtetit Ajtene Zonit ,të pandehurit 
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A.K.,  por ka munguar i dëmtuari G.S. , ku gjykata e ka ftuar me ftesë të rregullt , por nga fletë 

dërgesa për dorëzim personal, shpërndarësi i ftesave  me datën 30.11.2020  ka theksuar se e ka 

pranuar dikush nga familjarët por vetëm e ka nënshkruar dhe nuk dihet se kush e ka pranuar 

nga familjarët. Gjykata është njoftuar nga prindi i tij H.S. se djali i tij i G.S. gjendet në 

Qendrën Korrektuese në Burgun e Lipjanit, e për këtë gjykata ka siguruar edhe nga 

Departamenti për te Mitur  Aktvendimin PM.nr.153/2018 i dt.23.11.2020 ku i‟u është shqiptuar 

masa edukative Institucionale dërgimi i të miturit në Institucionin Edukativo-Korrektues në 

kohëzgjatje prej një viti, ku gjykata këtë Aktvendim i ka bashkangjitur shkresave të lëndës. 

Ne shqyrtimin gjyqësor përsëri të pandehurin A.K. e ka  ftuar përsëri të përcjellë me 

vëmendje zbatimin e shqyrtimit gjyqësor duke e udhëzuar të pandehurin në kuptim të nenit 323 

parag.2.1,2.2 dhe 2.3 të KPPK-së. 

 

Prokurorja  e shtetit Ajtene Zoni   edhe në shqyrtimin gjyqësor të pandehurit i ka lexuar 

aktakuzën dhe pas leximit  gjyqtari është bindur se i pandehuri e ka  kuptuar në tërësi 

aktakuzën për të cilën është akuzuar dhe të njëjtit përsëri  i ka dhënë mundësi të deklarohet mbi 

fajësinë apo pafajësinë  lidhur me veprat penale  për të cilën akuzohet.  

 

I pandehuri  A.K., në shqyrtimin gjyqësor lidhur me veprën penale që akuzohet  e 

pranon fajësinë, është penduar thellë edhe pse i dëmtuari nuk është i ka kërkuar falje dhe në 

vazhdim  ka deklaruar se nuk ka pasur qëllim t‟i shkaktoj lëndime të dëmtuarit, pasi që ishin në 

një ndejë të maturantëve , dhe ishte roje sigurimi në atë objekt, ku i dëmtuari G.S. kishte 

shkuar në totalet dhe nga kthyerja nga toaleti ka përplasur derën  dhe i ka  tërheq vërejtjen pse 

e ka përplasur derën por G....  nuk është sjellur mirë, dhe nuk e mohon faktin se  ka kapur për 

krahu ta tërheqë nga aty që mos të pengonte  të tjerët në këtë ndejë , por G....  ka reaguar në 

mënyrë agresive, ku për të njëjtin i ka ftuar policinë që t‟i lajmëron për këtë rast, G.... derisa 

ishte brenda me maturantët e tjerë të shkollës e kishte hequr nga trupi  jaknën ku i kishte 

mbetur brenda në lokal, ka kërkuar që të hyjë e ta merrë  por sjelljet e tij jo të mira e kanë  

detyruar që ta thërras policinë që të merren me personin në fjale, nga ky rast nuk  ka pasur 

diçka të keqe me të dëmtuarin,  është mbajtës i familjes, dhe të  vetmin burim të të ardhurave 

ka pagën që e merr nga puna e tij private, kurse të ardhura tjera nuk ka, kërkon nga gjykata që 

t‟i ketë parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe t‟i shqiptojë një dënim sa më të butë.   

Prokurorja e shtetit  Ajtene Zoni  lidhur me pranimin e fajësisë nga i pandehuri pajtohet 

me pranimin e fajësisë me që i njëjti pranimin e fajësisë për veprën penale që akuzohet e 

mbështet në gjendjen faktike të përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës. 

 

Pas deklarimit  të pandehurit A.K., se e pranon fajësinë, për veprën penale qe akuzohet 

dhe marrjes se mendimit nga e prokurores se shtetit Ajtene Zonit, e cila nuk e kundërshton 

pranimin e fajësisë nga i pandehuri, gjyqtari gjykues vërteton se i pandehuri pranimin e  

fajësinë e ka bërë në mënyrë vullnetare dhe pa asnjë presion, i pandehuri është i vetëdijshëm 

për pasojat e pranimit të fajësisë, gjyqtari gjykues vlerëson se  kërkesat nga neni 248 par. 1 te 

KPPRK-se janë përmbushur, andaj ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit. 
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Duke pas parasysh se gjykata, ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit 

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 në 

këtë çështje penale nuk është zbatuar procedura e provave, por shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar 

me fjalën përfundimtare të palëve. 

 

Në fjalën përfundimtare prokurorja e shtetit Ajtene Zoni, ka mbetur në tërësi pranë 

aktakuzës së ngritur nga ana e prokurorisë si dhe kualifikimit juridik për veprën penale  e cila i 

vihet në barrë të pandehurit, nga baza e pranimit të fajësisë, i cili pranim gjen mbështetje të 

plotë edhe në provat tjera të cilat gjenden në shkresat e lëndës i propozon gjykatës që të 

pandehurin ta shpallë fajtor për veprën penale që akuzohet. 

 

I pandehuri A.K. në fjalën përfundimtare ka deklaruar që gjykata me rastin e shqiptimit 

të dënimit t‟i merrë të gjitha rrethanat lehtësuese pasi që është hera parë që ndeshet me ligjin 

dhe është penduar thellë për këtë vepër qe e ka kryer , i premton gjykatës se në të ardhmen në 

veprimet e tija gjithherë do të jetë  i kujdesshëm, andaj kërkon nga gjykata që t‟i shqiptojë 

sanksion penal më të lehtë.  

 

          Gjykata në shqyrtimin gjyqësor konstatoi se i pandehuri pranimin e fajësisë e kanë  

mbështet në provat që gjenden në shkresat e kësaj lënde penale: deklarata e te dëmtuarit ne 

polici me date 29.01.2020 dhe Prokurori me date 06.03.2020; deklarata e te dëmtuarit ne polici 

me datë 18.01.2020 dhe Prokurori me date 04.03.2020; raporti i policit i datës 17.01.2020; 

ekspertiza mjekoligjore e përpiluar nga dr. Dritor Haliti e datës 29.02.2020 dhe foto 

dokumentacioni i lendes.   

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit ekzistojnë 

ekzistuara të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të cilat e përbëjnë figurën e veprës penale 

lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nen 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  dhe 70 të KPRK-së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit, si rrethana lehtësuese mori se i pandehuri A.K., e ka pranuar fajësinë në shqyrtimin 

fillestar gjyqësor, nuk ka të dhëna se me herët  ka qenë i dënuar me aktgjykim të formës së 

prerë për vepra penale, pendesën për veprën e kryer, sjellje korrekte gjatë gjykimit, ndërkaq, 

rrethana rënduese mori vet peshën e veprës penale. Mbi bazën e këtyre rrethanave gjykata 

vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të pandehurin, dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës 

penale në kuptim të gjitha këtyre rrethanave duke iu caktuar  dënim me gjobë në lartësi prej 

nga 150 eurove (me shkronja: Njëqind e pesëdhjetë euro) të cilin gjobë i pandehuri duhet ta 

paguaj  brenda 3 muajsh pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë në tri këste mujore konform 

nenit 43 paragrafi 2 i KPRK-së . 

 

Gjykata ka ardhur ne përfundim se dënimi i shqiptuar te pandehurit është ne përputhje 

me shkallen e përgjegjësisë penale te tij dhe me intensitetin e rrezikimit te vlerave te mbrojtura 
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te shoqërisë. Gjykata gjithashtu është e bindur se vendimi mbi dënim do te shërbej për arritjen 

e qëllimit te dënimit ne pengimin e te pandehurit ne kryerjen e veprave penale ne te ardhmen, 

por ai do te ndikoj edhe si preventive e përgjithshme për personat tjerë qe te përmbahen nga 

kryerja e veprave penale ne përputhje me nenin 38 te KPK-se.  

 

Në bazë të  nenit 463 parag.1 lidhur me par 2.të KPPK-së gjykata të dëmtuarin  G.S., 

me vendbanim në Ferizaj, Rruga „‟ ....‟‟ nr.... për realizimin e  kërkesës pasurore-juridike e ka 

udhëzuar në kontest civil. 

 

Mbështetur në nenin 450 dhe 451 të KPPRK-së e ka obliguar te pandehurin te paguaj 

shpenzimet e  procedurës penale ne shume prej 20 euro dhe paushallin gjyqësor të paguajnë 

shumën në lartësi prej 20 €. 

 

Konform nenit 39 par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit –Ligji 

nr.05/L-036, Obligohet i pandehuri që në emër të Taksës për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit të paguajë shumën prej nga 30 eurove, në afat prej 15 ditëve, nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë  është vendosur si në diapozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.223/20  me datë 23.12.2020 

 

   Praktikante                                                                                               Gjyqtari 

  Besa Murseli                                                                                      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.   


