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Numri i lëndës: 2020:000530 

Datë: 30.03.2020 

Numri i dokumentit:     00902255 

 

P.nr.37/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - DEPARTAMENTI I  

PËRGJITHSHËM  PENAL, si gjykatë e shkallës së parë penale, me gjyqtarin Ilir Bytyqi si 

dhe me procesmbajtësin Muedin Rexhepi, asistent, në çështjen penale kundër të pandehurit 

B.G nga Fsh. ... K. Ferizaj, për shkak të veprave penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 

3 nënpar. 3. 2 të KPRK-së, dhe veprës penale të sulmit nga neni 184 par. 3 nënpar. 3. 1 të 

KPRK-së, sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.1-4/20 të datës 

16.01.2020, në praninë e prokurorit të shtetit Ajtene Zoni, të dëmtuarve L.G, V.G dhe M.G si 

dhe të akuzuari B.G me mbrojtësin sipas detyrës zyrtare av. E.SH, pas mbajtjes së shqyrtimit 

gjyqësor dhe publik më dt. 13.03.2020 mori dhe publikisht shpalli, kurse me datë 30.03.2030 

përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri: B.G i lindur me datë ..., nga babai H... dhe nëna A... e gjinisë L..., me 

vendbanim Fsh. ... K. në Ferizaj, i pa martuar, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së dobët 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, mban nr. personal .... 

 

ËSHTË  FAJTOR  

    Sepse:  

1. Me datën 04.01.2010, rreth orës 15:40, në fshatin ... K. Ferizaj, saktësisht në oborrin e 

viktimave, i pandehuri pas një mosmarrëveshje dhe fjalosje verbale me të dëmtuarën L.... dhe 

V.G, me dashje dhe me qëllim të dëmtimit të integritetit trupor e doget të dëmtuarën L... me 

grusht në fytyrë dhe në pjesë e poshtme të nofullës, pastaj me një mjetë të fortë bisht të 
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lopatës e godet në regjionin e qafës dhe anës së djathtë të nofullës, ndërsa të dëmtuarin 

Valton po ashtu e godet me mjet të fort bisht lopate në fytyrë në regjionin ballor të anës së 

djathtë të kokës, me ç’rast e njëjtit pësojnë lëndime të lehta trupore, me pasoja përkohshme 

për shëndetin të përcaktuar si në ekspertizën mjeko ligjore të dt.06.01.2020.  

 

me këtë kreu veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 184 par. 3 nënpar. 3.2 të 

KPRK-së. 

 

 

 

2.Me datë, kohë dhe vend si në pikën e parë të këtij diapozitivi, i pandehuri pas një 

mosmarrëveshje dhe fjalosje verbale me të dëmtuarën e mitur M.G, me dashje fillimisht e 

ofendon me fjalë të ndryshme e më pas përdorë forcën ndaj saj duke e sulmuar me shuplak në 

fytyrë dhe në pjesë të ndryshme të kokës, me ç’rast edhe pse ka përdor forcën nuk i ka 

shkaktuar ndonjë lëndim trupor.  

 

me këtë kreu veprën penale sulmi nga neni 184 par. 3 nënpar. 3.1 të KPRK-së. 

 

  

Andaj, Gjykata në bazë të dispozitave te  sipër cekura dhe neneve 2, 7, 8, 9, 10, 21, 38, 

42, 69, 70 dhe 71 të KPRK-ës, si dhe nenit 365 të KPPR-së, e 

 

Të pandehurit B.G i: 

 

   

CAKTON KËTË DËNIM 

  

 Për piken një të dispozitivit, për veprën penale nga neni 185 par.3 nënpar. 3.2 të KPRK-

së, dënim me burg në kohëzgjatje prej pesë /5/ Muaj.  

 

 Për piken dy të dispozitivit, për veprën penale nga neni 184 par.3 nënpar. 3.1 të KPRK-

së, dënim me burg në kohëzgjatje prej dy /2/ Muaj.   

 

 

Gjykata konform dispozitës ligjore neni 76 të KPRK-së, të pandehurin B.G e 
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GJYKON ME DËNIM UNIK BURGIM 

 

 Në kohëzgjatje prej gjashtë /6/ Muaj, të cili dënim do ta vuaj pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi.   

 

 Konform nenit 79 par.1 të KPRK-së, në dënimin e shqiptuar të pandehurit i llogaritet 

edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 04.01.2020 deri më datën 13.03.2020. 

  

 Të dëmtuarit: L...., V.... dhe M.G me vendbanim në Fsh. ... K. Ferizaj, heqin dorë nga 

realizimi i kërkesës pasurore-juridike. 

 

 Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 30 /tridhjetë/ €uro, si dhe shpenzimeve e procedurës penale për ekspertiza 

mjeko-ligjore shumën prej 20 /njëzetë/ €uro, të gjitha në afat prej 30 ditëve pas 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nen kërcënimin e përmbarimit te dhunshëm. 

 

 Obligohet i akuzuari që konform nenit 39 par. 3 pika 3.1 të ligjit Nr. 05/L-036, për 

kompensimin e viktimave të krimit, të paguaj shumën prej 30 €uro /tridhjetë/, brenda 

afatit prej tridhjete /30/ ditëve pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nen kërcënimin 

e përmbarimit te dhunshëm. 

 

                                                               

A r s y e t i m i 

 

Histroriku i procedurës 

 

            Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP.II nr.1-4/20 të datës 16.01.2020 e ka 

ngarkuar të pandehurin B.G, për veprat penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.3, pika 

3.2 lidhur me par.1 nënpar1.4 dhe Sulmi nga neni 184 par.3 lidhur pika 3.1 të KPRK-së. 

            Gjykata Themelore në Ferizaj, pasi studioi materialet e çështjes penale të paraqitur për 

gjykim, çmoi se çështja është në juridiksionin e saj dhe gjykimi i kësaj çështje penale duhet të 

realizohet përpara kësaj gjykate. Po kështu është në kompetencën lëndore dhe territoriale të 

kësaj gjykate, pasi vepra penale për të cilën akuzohet i akuzuari gjykohet nga gjyqtari i vetëm 

gjykues. 
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           Gjykata Themelore në Ferizaj, duke vepruar në këtë  çështjen penale ka mbajtur seancën 

fillestare me datë 21.02.2020 respektivisht seancën e shqyrtimit gjyqësor me datën 13.03.2020, 

në të cilin shqyrtime të pranishëm ishin prokurorja e shtetit Luljeta Bilalli, të dëmtuarit L..., 

V... dhe M.G si dhe i akuzuari B.G me avokatin e caktuar sipas detyrës zyrtare E.SH.  

 

 Deklarimet e palëve dhe provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

 

           Në shqyrtimin fillestar si dhe atë gjyqësor të datës 21.02.2020 dhe 13.03.2020, pasi që 

gjykata e ka udhëzuar të akuzuarin në kuptim të neneve 245, 246 dhe 323 të KPPK-së, dhe pasi 

që i akuzuari ka deklaruar se i ka kuptuar në tërësi udhëzimet e dhëna nga gjykata, shqyrtimi 

gjyqësor ka vazhduar me leximin e aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit. Pasi që gjykata 

është bindur se i akuzuari e ka kuptuar në tërësi aktakuzën, konform nenit 325 par.1 të KPPK-

së i ka ofruar mundësinë  që të deklarohet lidhur me fajësinë apo pafajësinë për veprën penale 

për të cilën është akuzuar. 

 

            I akuzuari B.G me rastin e deklarimit lidhur me fajësinë apo pafajësinë për veprën  

penale për të cilën është akuzuar në fillestar respektivisht në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar 

se: e pranon  fajësinë për veprat penale për të cilën e ngarkon aktakuza sipas të gjitha pikave të 

saj, është i vetëdijshëm për pasojat ligjore që mund të vijnë si rezultat i pranimit të fajësisë si 

dhe për benefitet e saja, duke shtuar se i vjen keq për këtë rast që ka ndodhur, i kërkon falje 

publike të dëmtuarve, i premton gjykatës se veprimet e tilla nuk do të përsëriten. 

 

          Pasi që i akuzuari e ka pranuar fajësinë në shqyrtimin gjyqësor, gjykata duke vepruar në 

pajtim me nenin 326 par.2 të KPPK-së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit dhe të 

dëmtuarës. 

 

Prokurori i shtetit Luljeta Bilalli duke shprehur mendimin e saj lidhur me pranimin e 

fajësisë nga ana e të akuzuarit ka deklaruar se  pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, meqë ky pranim është i bazuar në gjendjen faktike të përshkruar në dispozitivin e 

kësaj aktakuze, pranimin e fajësisë i akuzuari e ka bërë vullnetarisht dhe se një pranim i tillë 

është në përputhje të plotë me dispozitat e nenit 248 të KPPK-së si dhe provat të cilat gjenden 

në shkresat e lëndës. 
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Të dëmtuarat: L...., V... dhe M.G në deklarimin e tyre lidhur me pranimin e fajësisë nga 

ana e të akuzuarit kanë theksuar se nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk paraqet kërkese 

pasurore-juridike, para këtij rasti nuk ka pasur raste të ngjashme, dëshirojnë ti kenë raporte të 

mira në të ardhmen, jetojnë në një oborr por me shtëpi të ndara, tjetër nuk kanë se çka të 

shtojnë.  

 

Avokati mbrojtës i të pandehurit B.G, i caktuar sipas detyrës zyrtare av. E.SH, duke 

shprehur mendimin e tij lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit ka deklaruar se: 

nuk e kundërshton pranimin e fajësisë të bërë në mënyrë vullnetare dhe pa presion, klientin e tij 

e ka njoftuar për beneficionet dhe pasojat e pranimit të fajësisë, ka kërkuar nga gjykata të ketë 

parasysh se është penduar thellë për veprimet të cilat i ka ndërmarrë si dhe ka premtuar se në të 

ardhmen nuk do të përsëris vepra penale, andaj mbi bazën e këtyre rrethanave i propozon 

gjykatës një dënim me të butë.   

 

Meqë i akuzuari ka pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar për pikën II të dispozitivit 

respektivisht në shqyrtimin gjyqësor për pikën I të dispozitivit, gjyqtari i vetëm gjykues duke 

vepruar në pajtim me nenin 326 par. 1 të KPPK-së, ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha 

kërkesat e përcaktuara me dispozitën e nenit 248 par.1 të KPPK-së: i pandehuri  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 në shkresën e lëndës siç janë: 

ekspertiza mjeko-ligjore e datës 15.01.2020, deklarata e të dëmtuarës L.G e datës 08.01.2020, 

deklarata e të dëmtuarve V.G dhe M.G në pranin e përfaqësuesit ligjor të datës 08.01.2020, 

raporti i oficerit 2020-CF-27 e datës 04.01.2020 si dhe provat tjera materiale të cilat gjenden në 

shkresat e lëndës. Aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.  

 

 Me qenë se i akuzuari ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e 

përshkruara më lartë, andaj gjyqtari individual  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, (nëse i pandehuri në shqyrtimin 

fillestar pranon fajësinë dhe kryetari i trupit gjykues vlerëson se pranimi i fajit është bërë në 

pajtim me ligjin mund të vazhdoj procesin me shqiptimin e dënimit pa plotësuar trupin gjykues 

dhe pa e mbajtur fare shqyrtimin gjyqësor, lidhur me këtë shih mendimin juridik te Gjykatës 

Supreme të evidentuar si GJA.nr.207/13 të dt.19.03.2013). 
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Fjala përfundimtare e palëve 

           Pasi që gjykata ka konstatuar se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është në 

përputhje me kriteret e përshkruara më lartë, konform nenit 326 paragrafit 4 të KPPK-së, 

shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar me fjalën përfundimtare të palëve. 

 

           Prokurori i shtetit Luljeta Bilalli në fjalën e saj përfundimtare ka deklaruar se në bazë të 

gjendjes faktike është dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri është kryes e veprave penale që i 

vihet në barrë me këtë aktakuzë, njëherë kjo u vërtetua edhe nga deklarimi i dëshmitarëve si 

dhe nga vetë pranimi i fajësisë së të akuzuarit. Andaj kërkoj nga gjykata që të njëjtin ta dënoj 

ashtu siç e parasheh ligji duke pasur parasysh rrethanat lënduese se veprën e ka kryer ndaj 

anëtarëve të familjes, ndërsa lehtësuese pranimin e fajësisë.  

 

            T dëmtuarat: L...., V.... dhe M.G nuk kane se çka të deklarojn në fjalën përfundimtare 

përpos asaj që kanë deklaruar në dhënien e mendimit mbi pranimin e fajësisë.  

 Avokati mbrojtës i të akuzuarit B.G av. E.SH në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: 

meqë i akuzuari ka pranuar fajësinë për veprat penale të cilat ngarkohet nga prokurori i shtetit, 

i njëjti pranimin e ka bërë në mënyrë vullnetare, i pa ndikuar nga askush, andaj konform këtyre 

rregullave i propozon gjykatës që gjatë shqiptimit të dënimit ti merr rrethanat lehtësuese nga 

neni 70 i KPRK-së, moshën relativisht te re, rrethanën se i akuzuari më parë nuk ka qenë i 

dënuar, pajtimin me të dëmtuarit dhe faktin se ato nuk ju kanë bashkuar ndjekjes penale, janë 

me marrëdhënie familjare dhe një dënim i ashpër vetëm sa do të acaronte raportet. Faktin se i 

akuzuari ka qëndruar në paraburgim e ka arrit qëllimin dënimi, i pandehuri është penduar thellë 

andaj një dënim i kushtëzuar do të arrin qëllimin e dënimit.    

 

            I akuzuari B.G në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se ndihem thellë i penduar dhe 

i premtoj gjykatës se nuk do të përsëritet, kërkon falje publike bashkëshortes së vëllait dhe nipit 

e mbesës. Gjykatës i propozoj që të më shqiptoj një dënim sa më të butë me bindjen se do të 

arrihet qëllimi i dënimit dhe të më japë mundësinë që në të ardhmen të mos bij edhe një herë 

ndesh me ligjet sepse për këtë jam i vetëdijshëm që kam gabuar.   
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           Të gjeturat e gjykatës, matja dhe shqiptimi i dënimit 

 

Vlerësuar nga aspekti 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 

par.3 nënpar. 3.2 të KPRK-së, si dhe veprës penale sulmi nga neni 184 par.3 nënpar. 3.1 të 

KPRK-së, ashtu siç është theksuar në dispozitiv të këtij aktgjykimi, të përshkruar në datën, 

vendin, kohën dhe mënyrën apo rrethanat e kryerjes. 

Nga interpretimi dispozitave të sipërcekura arrihet në përfundimin se, ligjvënësi ka 

parashikuar një mbrojtje të posaçme juridike në drejtim të mbrojtjes së jetës dhe integritetit 

fizik, të personit, cenimi i të cilit pas sjell përgjegjësi penale. Këto veprime, për t’u cilësuar si 

vepër penale nga ligji, duhet që të kenë prekur shëndetin e personit, konkretisht funksionimin 

normal të trupit të të dëmtuarit, duke i sjelle atij paaftësi te përkohshme.  Në rastin konkret 

veprimet e dhunës duhet të sjellin si pasojë cënimin e integritetit fizik, psikosocial e ekonomik, 

rrethanë kjo cilësuese e veprës penale. Me integritet fizik do të kuptohet e drejta dhe mundësia 

që ka një person për të zotëruar dhe kontrolluar vetë trupin e tij dhe për t’u ndier i sigurt nga 

çdo formë e dhunës.  

  

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

në kuptim të nenit 69, 70 dhe 71 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë lehtësuese se në shqyrtimin  

gjyqësor i akuzuari e ka pranuar fajësinë, duke e shprehur pendimin e sinqertë dhe real për 

veprën penale të kryer, se nuk rezulton të jetë i dënuar më parë për ndonjë vepër penale, se 

është hera e  parë që bie ndesh me ligjin, ndërsa sa u përket rrethanave rënduese gjykata pati 

parasysh faktin se i akuzuari e ushtuar dhunë ndaj anëtarët të familjes, konkretisht 

bashkëshorten e vëllait dhe nipin e mbesën e tij, po ashtu gjykata vlerësoj edhe peshën e 

veprave penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, prandaj duke marrë parasysh 

tërësinë e këtyre rrethanave, të pandehurit i shqiptoi dënim ashtu siç është theksuar edhe  në 

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

kuptim të preventivës speciale dhe asaj gjenerale, ku një dënim i tillë është adekuat dhe në 

proporcion të drejtë në raport me peshën e veprës penale, rrethanat e kryerjes së veprës penale, 

shkallën e përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të pandehurit.  
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Kërkesa pasurore-juridike dhe shpenzimet e procedurës penale 

             Pasi që të dëmtuarit në shqyrtimin gjyqësor kanë heqë dorë nga kërkesa pasurore-

juridike, gjykata të njëjtën për realizimin e saj nuk e ka udhëzuar në kontest civil. 

Vendimi mbi shpenzimet paushallë dhe shpenzimet e procedurës  është marr në kuptim të 

dispozitës së nenit 450 par. 1 dhe 2 nënpar. 2.1 dhe 2.3 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.37/20, të datës 30.03.2020 

 

  Asistent                    Gjyqtari i vetëm gjykues 

Muedin Rexhepi                   Ilir Bytyqi 

 

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. 

 

 

 

 


