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Numri i dokumentit:     01317478 

 P.nr.685/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL e përbërë nga gjyqtari i vetëm gjykues Shabi Idrizi si dhe me 

bashkëpunëtorin profesionale Driton Ahmeti, në çështjen penale kundër të pandehurit  S.K. nga 

Fshati .... Komuna Ferizaj, për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.3 

nënpar.3.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP.II.nr.951/20 të 

dt.01.09.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, në praninë e përfaqësuesit të 

akuzës  prokurorit të shtetit Paulin Pashku të dëmtuarës L.K. si dhe të pandehurit S.K. me datë 

19.11.2020 mori dhe publikisht komunikoi, kurse me datë 01.12.2020 përpiloi me shkrim këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I akuzuari  S.K.  nga i ati .... dhe e ëma ....  i vajzërisë ...., i lindur më dt: .... në Prishtinë, me 

vendbanim në Fshatin ....  Komuna Ferizaj, ka të kryer shkollën fillore, i martuar, i gjendjes  të 

dobët ekonomike, ashkali, shtetas i Republikës së Kosovës, i identifikuar me numër personal 

....  i pa dënuar më parë mbrohet në liri. 

 

 

Ë sh t ë    f a j t o r 

 

 

Për shkak se, 

 

Me datë 01.07.2020, rreth orës 16:05 h, në Fshatin .... Komuna Ferizaj, saktësisht në shtëpinë e 

tyre  i pandehuri  me dashje ka përdorur forcën fizike ndaj të dëmtuarës-bashkshortës së tij 

L.K, në atë mënyrë që pas një konflikti verbal që kishte pasur i pandehuri me një nipi të tij 
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ishte  nervozuar dhe në  atë moment i pandehuri pa ndonjë arsye e kishte goditur të dëmtuarën 

me dorë në shpinë, krah si dhe e kishte shtyrë e cila ishte rrëzuar ku me këtë veprim i shkakton 

lëndime të lehta trupore në këmbën e djathtë, me dëmtime të përkohshme për shëndetin. 

 

- me të cilin  ka kryer veprën penale  lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.3 

nënpar.3.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata në kuptim të neneve 2, 7, 17, 21, 38,  48, 49, , 71,72 të KPRK-së si dhe nenit 365, 453 

dhe  363 të KPPK-së, të pandehurit i shqipton  

 

D E N I M ME K U SH T 

 

Ashtu që të pandehurti S.K.  i cakton Dënim me BURGIM  në kohëzgjatje prej 90/një 

qind e nëntëdhjetë/  ditë i cili dënim nuk  do të ekzekutohet nëse i akuzuari në periudhën 

kohore prej një /12/  dymbëdhjetë/ muaj nga data kur aktgjykimi merr formën e prerë nuk 

kryen vepër tjetër penale, në të kundërtën gjykata do i revokoj dënimin me kusht. 

 

E dëmtuara L.K. nga Fshati .... Komuna Ferizaj , për realizimin e kërkesës pasuro-juridike 

udhëzohet  në kontest civil. 

 

Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve e procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor 

të paguaj shumën prej 30.00 €  si dhe për fondin e viktimave të dhunës shumën prej 30 € nga 

data e plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore nga Ferizaj, me Aktakuzën PP.II.nr.951/20 të dt.01.09.2020 të akuzuarin 

S.K. nga Fshati .... Komuna Ferizaj, për shkak të veprës penale lëndim i lehtë trupor nga neni 

185 par.3 nënpar.3.1 të KPRK-së, mbeti në tërësi pranë aktit akuzues, duke kërkuar që i 

pandehuri të shpallet fajtor dhe ti shqiptohet sanksion penal i paraparë me ligj. 

 

          Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale mbajti shqyrtimin fillestar  me dt. 

19.11.2020 në të cilën përfaqësuesi i akuzës - prokurori i shtetit, lexoj aktin akuzues, dhe 
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gjyqtari pasi që u bind se i pandehuri e ka kuptuar akuzën, komfor nenit 246 par. 4 të KPPK-së, 

të pandehurit iu ofroj mundësinë të pranoj fajësinë ose të deklarohet i  pafajshëm. 

 

          I akuzuari S.K.  në shqyrtimin fillestarë ka deklaruar se e pranojnë fajësinë për veprën 

penale e cila iu vihet në barrë duke shprehur pendimin e thellë për këtë vepër penal sepse është 

hera e pare qe ndeshet me ligjin dhe ne te ardhmen nuk do ti përsërit këto veprime, duke lutur 

gjykatën që të i  shqipton një dënim sa më të butë. 

 

          Gjykata konstatoi se janë plotësuar kriteret nga neni 248  të KPPK-së, i akuzuari ka 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, një pranim i tillë është bërë vullnetarisht 

edhe pas udhëzimit në kuptim të nenit 246 par. 2 të KPPK-së, mbështetur në faktet dhe provat 

e kësaj çështje penale siç janë: raporti i oficerit me numër 2020-CF–1053  i datës 02.07.2020, 

raporti fillestar i incidentit i datës 02.07.2020, deklarata e të dëmtuarës e datës 02.07.2020 dhe  

i datës 01.09.2020, deklarata e të pandehurit e datës 23.07.2020, raporti mjekësor i datës 

02.07.2020 të lëshuar nga Spitali i përgjithshëm-Qendra Emergjente në Ferizaj me numër 

protokolli 1789 në emër të dëmtuarës , Akt-Ekspertimi mjeko ligjorë i datës 30.08.2020 e 

punuar nga Dr. Musa Gashi, si dhe shkresat e tjera të cilat gjenden në lëndë.         

 

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

përshkruara më lartë, andaj gjyqtari individual  komfor 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). 

 

       Vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të gjitha 

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

nënpar.3.1 të KPRK-së, me që me datë, vend dhe kohë siç është përshkruar hollësisht në 

diapozitivin e këtij aktgjykimi  i pandehuri me veprimet e tij ka konsumuar veprën penale qe i 

vihet ne barrë .. 
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        Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin, Gjykata vlerësoi 

rrethanat në kuptim të nenit 70 dhe 71  të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese 

përkatësisht që në shqyrtim fillestar i pandehuri ka pranuar fajësinë, pendimin e sinqertë dhe 

real për veprën penale të kryer, kurse në rastin konkret nuk gjeti ndonjë rrethanë veçanërisht 

rënduese përveç që vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit si dhe rrezikshmërinë 

konkrete të veprës penale. 

 

Gjykata është e bindur  se edhe me një dënim të tillë, duke marrë parasysh edhe faktin 

se i akuzuari në të gjitha fazat e procedurës penale ka bërë pranimin e fajësisë, do të arrihet 

qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 38 të KPRK-ës përkatësisht dënimi i 

shqiptuar është plotësisht i justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, 

rrezikshmërinë e saj dhe të autorit të saj, që do të shërbej në parandalimin e kryesit nga kryerja 

e veprave penale në të ardhmen (preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi  që ti përmbaj 

personat e tjerë nga kryerja e veprës penale (preventiva gjenerale).    

 

          Në bazë të nenit 450 dhe 451 obligohet i akuzuari në emër të shpenzimeve të procedurës 

penale dhe  të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 30 € /tridhjetë euro/, si dhe komfor 

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 euro/, brenda afatit prej 30 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë se 

këtij aktgjykimi.   

 

                Në bazë të asaj që theksuam më lartë u vendos  si në diapozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2020:103133, 19.11.2020 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Shabi Idrizi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 


