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2020:111762 

Datë: 28.12.2020 

Numri i 

dokumentit:     
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                                                                                                                                  P.nr.699/2020 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Adem Shabani, me procesmbajtësen- praktikantja Besa Murseli,  në lëndën penale 

kundër të akuzuarit E.S., me vendbanim në fshatin .... , Komuna Lipjan, për shkak të veprës 

penale “ Sulm ”, nga neni 184 par. 1 të  KPRK-së ( Kodit Penal të Republikës së Kosovës nr. 

06/L-074 ), i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj - Departamenti i 

Përgjithshëm, PP/II.nr.1046/20 të datës 09.09.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, në 

praninë e prokurores së shtetit Ajtene Zoni, të akuzuarit, E.S., mbrojtësi i të akuzuarit avokatit 

Samir Reka, më datë 24.12.2020, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më datë  28.12.2020, 

përpiloi këtë: 

 

                                                                A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari E.S., me vendbanim në fshatin .... , Komuna Lipjan nga i ati .... e ëma ...., 

mbiemri i vajzërisë ...., i lindur më .... , në të njëjtin vend, me profesion inxhinier, i gjendjes së 

mire ekonomike, i pa martuar, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal ..., ka 

edhe shtetësi të shtetit të Austrisë, ku posedon letërnjoftimin  me numër personal ..., mbrohet në liri. 

 

                                                             Ë SH T Ë   F A J T O R 

        SEPSE: 

- Se më datë 04.07.2020, rreth orës 17:40 minuta, në rrugën “ Ahmet Kaçiku ”, në 

Ferizaj, afër furrës “ Prizereni “,  me dashje ka përdorur forcën ndaj të dëmtuarës L.A., në atë 

mënyrë që fillimisht ishin fjalosur për shkak se mendonin që e dëmtuara i kishte bërë magji 

kushërirës së saj A...., përkatësisht bashkëshortes së vëllait të të pandehurit, ku i pandehuri e 

kishte kapur për krahu të dëmtuarën dhe ia kishte përdredhur krahun,- 

 

- Me këto veprime ka kryer veprën penale “Sulm” nga neni 182 par. 1 të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës nr. 06/L-074 (KPRK). 
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Andaj, gjykata në bazë të dispozitave ligjore të lartcekura dhe neneve 4, 7, 17, 38, 39, 

40, 43, 69, 70 të KPRK-së si dhe nenit 365,450 dhe 463 të Kodit të Procedurës Penale të 

Republikës së Kosovës (KPPRK), e 

 

GJ  Y  K  O  N 

 

Të akuzuarit E.S., i shqipton: DËNIM ME GJOBË, në shumën prej 200 €uro ( dyqind 

euro ), për veprën penale si në dispozitiv të aktgjykimit, të cilin dënim i akuzuari është i obliguar 

ta paguajë në afatin prej 15 ditësh, pas ditës së plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse i akuzuari nuk mund apo nuk dëshiron ta paguajë dënimin me gjobë në shumë prej 

400 € (katërqind) euro, atëherë gjykata konform nenit 43 par. 3 të KPRK-së, dënimin me gjobë, 

do t’ia zëvendësoj me dënim me burgim, ashtu që për çdo 20 €uro llogaritet 1 (një) ditë burgim, 

gjithsej 20 ditë burgim. 

 

Obligohet i akuzuari E.S., që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale dhe atë në emër 

të paushallit gjyqësor shumën prej 20 €uro, si dhe në emër të fondit për kompensimin e viktimave 

të krimit shumën prej 30 €uro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

E dëmtuara L.A., nga Fshati .... , Komuna Ferizaj, për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj- Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar aktakuzën 

PP/II.nr.1046/20 të datës 09.09.2020, kundër të akuzuarit E.S., me vendbanim në fshatin .... , 

Komuna Lipjan, për shkak të veprës penale “ Sulm ”, nga neni 184 par. 1 të  KPRK-së. 

 

Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale, ka caktuar shqyrtimin fillestar më datë 

07.10.2020,ku në gjykatë është paraqitur mbrojtësi tij me autorizim avokati Samir Rekaj, ku ka 

njoftua gjykatën se i mbrojturi i tij E....  nuk gjendet në Kosovë, jashtë vendit në shtetin e 

Austrisë, por siç është njoftuar nga ai se në fund të muajit dhjetor 2020 do të kthehet për pushim 

në Kosovë, kurse e dëmtuar L.A. ishte ftuar me ftesë të rregullt por nga fletë kthesa për dorëzim 

personal  shpërndarësi i ftesave ka shkruar se adresa e saj është e pa  njohur. 

 

Me datën 24.12.2020 në gjykatë është paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit E.S. se ai është 

në rrugë duke u kthyer nga shteti i Austrisë për në vendlindje e sipas njoftimit që është njoftuar  

nga familjarët  e tij se  gjykata i ka dërgua ftesë për seancën gjyqësore e  caktuar me datën 

06.01.2021 por siç është njoftuar  se me datën 03.01.2021 do të kthehet përsëri në shtetin e 

Austrisë ka kërkuar nga gjykata që ti mundëson që të mbahet seanca gjyqësore sa më pare. 

Gjyqtar gjykues pas shikimit të orarit të seancave që i ka caktuar në vijim dhe obligimeve të 

tjera që ka ndërmarrë veprime që të njoftohet edhe e dëmtuar ku procesmbajtësja përmes 
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telefonit zyrtar bazuar në numrin e saj që gjendet në shkresat e lëndës që ta njofton dhe të mere 

mendimin e saj që të paraqitet më gjykatë por nuk ka qasje, ku i njofton palët që pas dite ora 

13:20 të paraqitet në gjykatë. 

 

Gjykata pra me datën 24.12.2020 në  ketë çështje penale ka  mbajt të cilës prezantuan 

Prokurorja e shtetit Ajtene Zoni, i akuzuari, E.S., mbrojtësi i të akuzuarit me autorizim avokatit 

Samir Reka, 

 

I akuzuari në seancën e shqyrtimit fillestar deklaroi se e pranoj fajësinë, për veprën 

penale  e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës së lartcekur, është penduar thellë, nga ky rast me 

të dëmtuarën nuk ka patër diçka të keqe, është hera e pare që ndeshet me ligjin, nuk ka pasur 

qëllim që ta sulmon të dëmtuarën,  dhe lus gjykatën që të më shqiptoj një dënim sa më të lehtë. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit avokati Samir Rekaj, deklaroj se i mbrojturi im e ka kuptuar 

natyrën e veprës e cila i vihet në barrë dhe se pas konsultimit të mjaftueshëm me mua si mbrojtës i 

tij e pranon veprën penale. Kërkoj nga gjykata që pranimin e fajësisë në këtë fazë të procedurës ta 

merr si rrethanë posaçërisht lehtësuese, po ashtu fakti që i njëjti nuk ka rënë më herët ndesh me 

ligjin ta vlerësoi si rrethanë lehtësuese. 

 

Pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit gjyqtari në kuptim të nenit 248 par.2 të 

KPPK-së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit lidhur me pranimin e fajësisë, dhe të 

dëmtuarit. 

Prokurorja e shtetit Ajtene Zoni, lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit ka 

deklaruar se pajtohem me pranimin e fajësisë nga i pandehuri, i njejti është në pajtim me provat 

të cilat gjenden në shkresa të lëndës me të cilat është ngritur aktakuza për veprën penale “ Sulm 

”, nga neni 184 par. 1 të  KPRK-së,  ndërsa si rrethanë lehtësuese ta merr pranimin e fajësisë 

nga ana e të pandehurit. 

 

Gjykata pas pranimit të fajësisë nga i akuzuari, si dhe marrjes së mendimit të palëve, 

respektivisht prokurorit të shtetit si dhe provave që gjenden në shkresat e lëndës vërteton  se i 

akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë u bë 

vullnetarisht nga i akuzuari, pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që i përmban 

aktakuza në materialet e prezantuara nga prokurori i shtetit dhe aktakuza nuk përmban asnjë 

shkelje ligjore apo gabime faktike se janë përmbushur të gjitha kushtet ligjore të parapara sipas 

dispozitës së nenit 248 par.1 të KPPRK-së, dhe e aprovoi pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit në shqyrtimin fillestar, andaj gjykata konform nenit 248 par.4 të KPPRK- së, ka 

vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

 

Gjatë procedurës penale nuk janë paraqitur rrethana të cilat do ta përjashtojnë 

përgjegjësinë penale të akuzuarit, kështu që i njëjti është penalisht përgjegjës. 

 

Gjykata në shqyrtim fillestar nga pranimi i fajësisë nga i akuzuari dhe provave materiale 

në shkresat e lëndës, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 
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Se më datë 04.07.2020, rreth orës 17:40 minuta, në rrugën “ Ahmet Kaçiku”, në Ferizaj, 

afër furrës “ Prizreni “,  me dashje ka përdorur forcën ndaj të dëmtuarës L.A., në atë mënyrë që 

fillimisht ishin fjalosur për shkak se mendonin që e dëmtuara i kishte bërë magji kushërirës së 

saj A....  përkatësisht bashkëshortes së vëllait të të pandehurit, ku i pandehuri e kishte kapur për 

krahu të dëmtuarën dhe ia kishte përdredhur krahun,- 

 

Gjykata, gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga i akuzuari, 

i cili në seancën e shqyrtimit fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë, andaj edhe gjykata nuk 

ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare, gjykata nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e pa 

pranueshme sipas nenit 257 të KPPRK-së.  

 

Kësisoj, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është 

bërë në pajtim me nenin 248 lidhur me nenin 326 të KPPRK-së, dhe se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e veprës penale “ Sulm ”, nga neni 184 par. 1 të  KPRK-së, dhe 

për këtë gjykata ka vendosur që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe t’i shqiptoj dënimin si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, paraprakisht duke e vërtetuar përgjegjësinë e tij penalo-juridike 

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara në nenin 69 dhe 70 të KPRK-së, të cilat ndikojnë 

në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Prej rrethanave lehtësuese, gjykata ka vlerësuar 

pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, pendimin për rastin e ndodhur, për herë të parë bie 

ndesh me ligjin dhe premtimin se asnjëherë nuk do të kryej vepra penale. Andaj, duke mos gjetur 

 ndonjë rrethanë të veçantë rënduese, gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar, 

do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij, ashtu që në të ardhmen të akuzuarin do ta parandalojë nga 

kryerja e veprave penale dhe se ky lloj i dënimit, sipas bindjes së gjykatës është në proporcion 

me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i ka i akuzuari, dhe në të ardhmen 

do të jetë më i kujdesshëm dhe do të përmbahet nga veprimet e tilla. 

 

Vendimi për udhëzimin e të dëmtuarës për realizimin e kërkesës pasurore-juridike në 

kontest të rregullt civil është marrë në pajtim me nenin 463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së. 

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale u mor në kuptim të nenit 450 dhe 453 par. 

1 të KPPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë në kuptim të nenit 39 par. 3 

pika 1 të Ligjit nr.05/L-036. 

 

Nga të cekurat si më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

 P.nr.699/20, me datë 28.12.2020 
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            Procesmbajtëse                                                                                              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. 

 

 

 


