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Numri i lëndës: 2019:073655 

Datë: 18.03.2020 

Numri i dokumentit:     00900663 

 

        P.nr.76/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI I PËRGJITSHËM 

DIVIZIONI PENAL, si gjykatë e shkallës së parë penale me gjyqtarin e  vetëm gjykues Ilir 

Bytyqi si dhe asistentin Muedin Rexhepi, në lëndën penale kundër të  akuzuarit L.B nga fshati 

...., Komuna Shtime, për shkak të veprës penale sulmi nga neni 184 par.3 nënpar.3.1 të KPRK-

së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.62-3/19 të datës 21.01.2019, 

pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik në prezencën e Prokurorit të Shtetit Albert 

Zejnullahu, të dëmtuarës M.B si dhe të akuzuarit L.B, me datë 21.02.2020 mori dhe publikisht 

shpalli, ndërsa me datë 11.03.2020 përpiloi me shkrim këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari: L.B i lindur me datën 12.04.1990, nga i ati I.... dhe nëna G.... e vajzërisë 

Rr...., me vendbanim në fshatin ...., Komuna Shtime, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

i martuar, prind i një fëmije, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së dobët ekonomike, 

posedon letërnjoftim me numër personal .... 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

        Se me datë 21 Nëntor 2018, rreth orës 19:00, në shtëpinë e tyre të përbashkët në fshatin 

....., i mllefosur opr shkak se e dëmtuara-bashkëshortja e tij M.B kërkon të dijë arsyen për çka 

është gënjyer nga bashkëshorti i sajë-i akuzuari L.B se e ka paguar kredinë në institucionin 

financiar “F....”, zyrtarët e të cilët ishin po atë ditë në shtëpinë e tyre për ta kërkuar pagesën e 

borxhit, ky i fundit e godet me shuplak në anën e djathtë në fytyrë të dëmtuarën. 
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 me këtë ka kryer veprën penale sulmi nga neni 184 par.3 nënpar.3.1 të KPRK-së. 

 

 

Andaj, gjykata në bazë të neneve 4, 7, 17, 21, 38, 39, 40, 43,  69 dhe 70 të KPRK-së, 

dhe nenit 365  dhe  359 të  KPRK–së, të  akuzuarin L.B e   

                                    

GJ Y K O N 

 

 Dënim me gjobë në shumë prej 350 €uro (treqind e pesëdhjetë euro), të cilën gjobë 

është i obliguar ta paguajnë në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi.  

 

 Në rast se i akuzuari nuk e paguanë dënimin me gjobë në asnjë mënyrë, sipas nenit 46 

par.3 të KPRK-së, i njëjti dënim do t’i shndërrohet në dënim me burgim ashtu që për 

çdo 20 €uro, do t’i llogaritet 1 (një) ditë burgim. 

 

 E dëmtuara M.B nga fshati ....., komuna Shtime nuk ka paraqitur kërkesë pasuroro-

jurudike. 

 

 Obligohen i akuzuari qe në në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 20 €uro (njëzet euro), në afatin prej 15 ditësh pasi aktgjykimi të merr 

formën e prerë, nën kërcënimin të ekzekutimit me dhunë. 

 

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

të kompensimit të viktimave të krimit, të paguaj shumën prej 30 €uro (tridhjetë euro), 

brenda afatit prej 15 ditësh pasi aktgjykimi të merr formën e prerë nën kërcënimin të 

ekzekutimit me dhunë. 
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A r s y e t i m i 

 

Historiku i procedurës  

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj- Departamenti i Përgjithshëm me aktakuzën  

PP/II.nr.62-3/19 të datës 21.01.2019 ka ngarkuar të akuzuarin L.B, për veprën penale sulmi nga 

neni 187 par.3 lidhur me par.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 sajë dhe gjykimi i kësaj çështje penale duhet të 

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

kësaj gjykate, pasi vepra penale për të cilën ngarkohet i akuzuari gjykohet nga gjyqtar i vetëm 

gjykues. 

Gjykata Themelore në Ferizaj - Departamenti i Përgjithshëm, duke vepruar në këtë 

çështje penale caktoi dhe mbajti shqyrtimin fillestar me datë 28.05.2019 si dhe shqyrtimin 

gjyqësor me datë 21.02.2020 në të cilat faza i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për veprën 

penale për të cilën është akuzuar. 

 

Mbrojtja e të akuzuarit 

    I akuzuari L.B në shqyrtimin fillestar si dhe në fillim të shqyrtimit gjyqësor nuk e ka 

pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën është akuzuar.  

  I njëjti në mbrojtjen e tij ka deklaruar se ditën kritike gjatë tërë ditës nuk ka qneë në 

shtëpi dhe në momentin kur është kthyer, ka hyrë në shtëpi bashkëshortja e tij i ka treguar se 

kishin qenë disa persona nga banka “F...” lidhur me një kredi të cilën e ka pas, dhe e njëjta i 

është drejtuar me fjalët “pse më ke gënjyer që e ke paguar ratën a në fakt zyrtarët e bankës e 

thanë të kundërtën”, pasi ka dëgjuar këto fjalë nga bashkëshortja, është bërë nervoz dhe të 

njëjtës i është drejtuar me fjalët se “unë jam mbajtës i familjes dhe ti nuk ke nevojë të përzihesh 

në këto punë” dhe për një moment bashkëshortja është ngritur në këmbë dhe të njëjtën vetëm e 

ka shtyrë me dy duart dhe nga inercionit i shtyrjes ajo ka rënë apo është ulur në kauq aty ku 
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kishte qenë dhe në asnjë mënyrë nuk e ka goditur me shuplakë apo diçka të ngjashme dhe se 

gjatë gjithë kësaj mosmarrëveshje kanë qenë prezentë edhe prindërit e tij.  

 

       Provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor  

Pasi që i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale sulmi nga neni 184 par.3 

nënpar.3.1 të KPRK-së, Gjykata ka bërë paraqitjen e provave në shqyrtimin gjyqësor dhe pas 

vlerësimit të tyre një nga një dhe duke i ndërlidhur reciprokisht njëra me tjetrën, në kuptim të 

dispozitës së nenit 361 par.1 dhe 2 të KPPK-së, vërtetoj gjendjen faktike të përshkruar 

hollësisht në dispozitivin e këtij aktgjykimi: 

Gjykata gjendjen e tillë faktike e ka vërtetuar përmes provave të prezantuara në 

shqyrtimin gjyqësor dhe atë: 

- Nga dëshmia e të dëmtuarës M.B dhënë në Stacionin Policor në Shtime me datën 

21.11.2018, pranë të cilës ka mbetur në tërësi edhe në shqyrtimin gjyqësorë; 

- Nga dëshmia e dëshmitarit I.B dhënë në Stacionin Policor në Shtime me datën 

21.11.2018, dëshmi e cila është lexuar konform nenit 338 par. 1 nënpar. 1.3 të KPRK-

së, në shqyrtimin gjyqësor;  

- Nga përmbajtja e raportit të oficeri 2018-AU-308 i datës 21.11.2018; 

- Pjesërisht edhe nga vetë mbrojtja e të akuzuarit L.B. 

Deklarimi i të dëmtuarës-dëshmitares  

          E dëmtuara M.B në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se ajo ka dhënë një deklaratë në 

Stacionin Policor në Shtime me datën 21.11.2018, deklaratë e cila i afrohet për shikim, e njëjta 

konfirmon se ajo është deklarata e sajë, të njëjtën e ka nënshkruar dhe konfirmon nënshkrimin 

ne te duke shtuar se në tërësi qëndron pran asaj deklarate. 

 Përmbajtja e deklaratës të dëmtuarës M.B: vërtetohet se është e martuar me kurorë për 

gjashtë vite me L.B dhe nga kjo martesë kanë një vajzë të moshës pesë vjeçe dhe në vitet e para 

të martesës gjithçka ka qenë në rregull, ndërsa muajt e fundit ka filluar të dal shpesh, nuk 

kthehej me kohë në shtëpi, bëhej nervoz për gjithçka, nëse i thonim dil puno diçka ai bëhej 

nervoz dhe bërtiste duke thënë se nuk ke nevojë të më mësosh. 

 Në vazhdim të dëshmisë e dëmtuara ka vërtetuar faktin se i pandehuri L.... për disa vite 

rresht ka punuar jashtë vendit në katër muajt e fundit gjegjësisht nga muaji gusht është në 
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shtëpi dhe nuk punon asgjë dhe ka dëgjuar nga persona të tretë se i njëjti është duke luajtur në 

kazino dhe sa herë që humb në kazino kur kthehet në shtëpi është nervoz. Pasi jetojnë ndaras 

nga prindërit e tij, L.... ka kërkuar në kredi në bankën “F...” për ët blerë një shporet dhe drutë 

për dimër edhe për kundër asaj se e ka marrë kredinë i njëjti nuk i ka blerë as drutë e as 

shporetin dhe kur e ka pyetur se pse nuk i ka blerë ai i ka thënë se ka vakt dhe se i ka punët e tij 

dhe atë se deri tani i ka paguar tri këste të kredisë. Ndërsa me datën 21.11.2018 deri sa ka qenë 

në shtëpi duke u marrë me punët e shtëpisë kanë shkuar dy persona të cilët janë prezantuar se 

janë nga banka “F...” në Shtime dhe se kanë ardhur për L.... i cili nuk ka paguar asnjë këst të 

kredisë deri tash dhe të njëjtit i thanë se L... duhet të lajmërohet ose atë ditë ose të nesërmen në 

bankë dhe kur është kthyer L... në shtëpi rreth orës 19:30 pasi të njëjtit ia ka kthyer bukën, i ka 

treguar se kanë qenë dy persona nga banka dhe kanë kërkuar që të lajmërohet në bankë ose atë 

ditë ose të nesërmen dhe ai i ka thënë se e ka kryer me ta dhe ti mos u merr me këtë punë, pas 

kësaj të njëjtit i ka thënë se pse po gënjen se asnjë këst nuk  e ke paguar, atëherë L... është bërë 

nervoz, ka filluar të bërtas duke i thënë mos ta ndiej zërin, është ngritur dhe e ka goditur  me 

flakaresh në fytyrë, nga kjo ka filluar të qajë dhe aty kanë shkuar vjehrra e sajë G.... dhe pas 

pak kanë shkuar edhe policia.  E njëjta në deklaratën e dhënë në polici e pran të cilës ka mbetur 

në tërësi në shqyrtimin gjyqësor ka theksuar se nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk 

parashtron kërkesë pasurore-juridike.  

 

         Vlerësimi i provave të paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

Fillimisht Gjykata vlerëson si të pakontestueshme dhe të provuara faktet dhe rrethanat e 

mëposhtme: 

Se me datë 21 Nëntor 2018, rreth orës 19:00, në shtëpinë e tyre të përbashkët në fshatin 

...., i mllefosur për shkak se e dëmtuara-bashkëshortja e tij M.B kërkon të dijë arsyen për çka 

është gënjyer nga bashkëshorti i sajë-i akuzuari L.B se e ka paguar kredinë në institucionin 

financiar “F...”, të cilët ishin po atë ditë në shtëpinë e tyre për ta kërkuar pagesën e borxhit, ky i 

fundit e godet me flakaresh në anën e djathtë në fytyrë të dëmtuarën. 

 

           Gjykata gjendjen faktike e vërtetoi duke u bazuar nga dëshmia e të dëmtuarës-

dëshmitares M.B pasi sipas vlerësimit të gjykatës dëshmia e saj ka qenë e saktë dhe objektive, 

e njëjta natyrshëm ka sqaruar rastin duke përshkruar në mënyrë kronologjike ngjarjen se si ka 

ndodhur prej momentit kur i akuzuari L.... ditën kritike me datën 21.11.2018 është kthyer në 
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shtëpi dhe deri sa të njëjtit i ka treguar lidhur me atë se atë ditë gjersa ai nuk ka qenë në shtëpi, 

kanë shkuar dy zyrtar të bankës “F....” dhe kanë kërkuar që të lajmërohet pasi nuk ka paguar 

këstet e kredisë, i njëjti është bërë nervoz dhe në momentin kur e dëmtuara i ka thënë se pse po 

më gënjen që i ke paguar këstet, ai ka filluar të bërtas dhe është ngritur ku edhe e ka goditur të 

dëmtuarën me flakaresh në fytyrë.   

 

Gjykata me kujdes të shtuar ka vlerësuar deklaratën e dëshmitares-të dëmtuarës duke e 

krahasuar këtë deklaratë edhe me deklaratën e vetë të akuzuarit si dhe edhe me deklaratën e 

dëshmitarit I.B të dhënë në Stacionin Policor në Shtime ku edhe ky i fundit ka përshkruar në 

hollësi ngjarjen e ndodhur ditën kritike në mes saj dhe të akuzuarit, andaj gjykata si të tilla 

këtyre deklaratave u fali besimin e plotë.  

 

 Nga deklarata e dëshmitarit I.B dhënë në Stacionin Policor në Shtime me datën 

21.11.2018 gjykata vërtetoi faktin se ditën kritike me datën 21.11.2018 rreth orës 17:00 është 

kthyer në shtëpi nga puna dhe pasi është ulë, gruaja e tij e ka njoftuar se gjatë ditës kanë qenë 

nga banka “F....” dhe kanë treguar se djali L... ka hyrë kredi në bankë dhe se duhej të paguante 

këstin, në ato momente djali nuk ishte në shtëpi dhe më vonë kur ka shkuar në pjesën e tij të 

shtëpisë pasi jetojnë të ndarë, gjegjësisht ai me familjen e tij në katin lartë, ka shkuar lartë për 

të biseduar me te për borxhin, ai i është përgjigjur se kjo nuk të intereson pasi janë të ndarë dhe 

pas kësaj menjëherë ka zbritur poshtë ndërsa gruaja e tij ia ka dërguar bukën dhe të njëjtit i ka 

thënë se pse po gënjen që e ke paguar kredinë dhe në ato momente kanë dëgjuar zhurmën dhe 

janë ngjitur lartë dhe e ka parë se ai e kishte kap gruan e tij për fyti dhe e ka goditur me 

flakaresh, në atë moment kanë ndërhyrë dhe ai ka dalë nga shtëpia duke thënë se nuk do të 

kthehet më në shtëpi.     

 

 Nga raporti i oficerit 2018-AU-308 i datës 21.11.2018 gjykata vërtetoi faktin se ditën 

kritike me datën 21.11.2018 në ora 19:25 Stacionin Policor në Shtime përmes telefonit 

njoftohet për një rast të dhunës në familje në fshatin ... dhe atë në familjen B.... 

Palët ankuese M.B dhe I.B janë shoqëruar në Stacionin Policor lidhur me procedimin e rastit, 

ndërsa të dyshuarin edhe për kundër përpjekjeve të kontaktojnë me te përmes telefonit ka qenë 

e pamundur pasi e ka pas telefonin e mbyllur, gjithashtu edhe patrulla e ka kërkuar të njëjtin në 

disa lokacione por nuk kanë mundur ta sigurojnë. Për këtë rast fillimisht e kanë kontaktuar 

prokurorin kujdestar, mbrojtësin e viktimave dhe zyrtarin e Qendrës për punë Sociale. 
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 Gjatë intervistimit të ankueses M.B e njëjta ka deklaruar se me L.B është e martuar me 

kurorë qe gjashtë vite dhe nga kjo martesë kanë një fëmijë-vajzën pesë vjeçae dhe se çdo gjë ka 

qenë në rregull por në muajt e fundit L... del herët nga shtëpi dhe kthehet vonë dhe se nuk kanë 

fare komunikim të afër me anëtarët e familjes dhe bëhet nervoz. Ditën kritike deri sa M... 

kishte qenë duke u marrë me punët e shtëpisë tek ta kishin shkuar dy persona-përfaqësues të 

bankës “F....” lidhur me një kredi që e kishte marrë L... për të blerë një shporet dhe drunjtë të 

cilat nuk i kishte blerë. Dhe kur i dyshuari L... ka shkuar në shtëpi rreth orës 19:00, viktima 

M.... i ka treguar për atë që kanë qenë zyrtarët nga banka dhe i njëjti ka filluar të bërtas duke i 

thënë se nuk ke se çka merresh ti me këto punë, shiko punët tua dhe në një moment kur M.... i 

thotë se pse ti më ke gënyer që ke bërë pagesën e tri kësteve, aty tensionohet situata dhe vije 

deri te përdorimi i forcës nga i dyshuari L.... në drejtim të bashkëshortes së tij M.... duke e 

goditur një me flakaresh në fytyrë ku menjëherë prindërit e L...t shkojnë aty dhe e vënë nën 

kontroll situatën dhe në momentin kur i dyshuari e kupton se për rastin në fjalë janë njoftuar 

policia, del nga shtëpia dhe e fik telefonin. 

 

Vlerësimi i mbrojtjes të të akuzuarit  

           Gjykata çmoj dhe vlerësoj mbrojtjen e të akuzuarit L.B se kinse nuk e ka  goditur të 

dëmtuarën-bashkëshorten e tij M.B me shuplakë në fytyrë por vetëm e ka shtyrë me dy duar 

dhe se nga inercioni ajo ka rënë në kauq ku ishte më par e ulur, mirëpo një mbrojtje të tillë 

gjykata nuk e aprovoj nga fakti se nga dëshmia e të dëmtuarës M.B e dhënë në Stacionin 

Policor në Shtime me datën 21.11.2018 deklaratë pran të cilës e dëmtuara në shqyrtimin 

gjyqësor ka mbetur në tërësi, u vërtetua pa mëdyshje dhe në mënyrë të sigurt se i akuzuari në 

ditën kritike kur i akuzuari L.B është kthyer në shtëpi rreth orës 19:00, të njëjtit e dëmtuara i ka 

treguar se gjatë ditës kanë qenë dy persona nga banka dhe kanë kërkuar që të lajmërohet në 

bankë dhe në këtë moment i njëjti i është drejtuar të dëmtuarës-bashkëshortes me fjalët “unë e 

kam kryer me ta, e ti mos u merr me këto punë” dhe pasi të njëjtit i ka thënë se pse po më 

gënjen se asnjë këst nuk e ke paguar, atëherë L... është bërë nervoz duke bërtitur e duke i thënë 

mos ta ndiej zërin, është ngritur dhe e ka goditur me shuplak (flakaresh) në fytyrë, gjë të cilën e 

ka deklaruar edhe vetë i akuzuari gjatë marrjes në pyetje në Stacionin Policor në Shtime me 

datën 22.11.2018 por që në shqyrtimin gjyqësor e ka mohuar.   
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         Vlerësimi ligjor i veprimeve të akuzuarit 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit manifestohen  

të gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprës penale sulmi nga neni 184 par.3 

nënpar.3.1 të KPRK-së, për të akuzuarin L.B, të kryer në mënyrën dhe rrethanat e përshkruara 

si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

Nga interpretimi dispozitës të nenin 184 të KPRK-së 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 më 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 sjellë atij/asaj paaftësi të përkohshme. Pos 

kësaj kjo vepër penale merr në mbrojtje jetën dhe trupin e njeriut, në rastin konkret veprimet e 

të akuzuarit kanë sjellë cenimin e integritetit fizik, psikosocial e ekonomik, rrethanë kjo 

cilësuese e veprës penale. 

Fjala përfundimtare e palëve 

Në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me datën 21.02.2020, përfaqësuesi i akuzës-

prokurori i shtetit Albert Zejnullahu pas leximit të aktakuzës, me lejën e gjyqtarit të vetëm 

gjykues ka rikualifikuar veprën penale dhe atë nga vepra penale sulmi nga neni 187 par.3 

lidhur me par.1 të KPRK-së, në veprën penale sulmi nga neni 184 par.3 nënpar.3.1 të KPRK-

së, me qenë se me kodin e ri i cili ka hyrë në fuqi nga data 14.04.2019 vepra penale sulmi nga 

neni 184 par.1 të KPRK-së, parasheh dënim me gjobë ose me burgim deri në një vit, këtë 

bazuar në nenin 3 par.2 të KPRK-së, pasi prokuroria konsideron se i njëjti është më i 

favorshëm për palën, ku shprehimisht përcaktohet se në rast se ligji në fuqi ndryshon para 

shqiptimit të vendimit të formës së prerë, atëherë ndaj kryesit zbatohet ligji që është më i 

favorshëm. 

Prokurori i Shtetit Albert Zejnullahu në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet në 

tërësi pran aktakuzës pasi gjatë shqytimit gjyqësor është vërtetuar se i akuzuari L.B ka kryer 

veprën penale sulmi, kjo është vërtetuar nga dëshmija e dëshmitares e cila në deklaratën e 

dhënë në polici ashtu edhe në shqyrtimin gjyqësor vërtetoi se ditën kritike pasi ka njoftuar 

bashkëshortin e sajë se e kanë kërkuar zyrtarët e bankës “F....”, i njëjti i mllefosur nga kjo e 

godet flakaresh në fytyrë, kjo po ashtu vërtetohet edhe nga dëshmia e prindit të të akuzuarit I.B 

i cili ka deklaruar se fillimishtë ka dëgjuar zhurmën dhe pastaj kur ka shkuar lartë ka parë se i 
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akuzuari L.... e ka kap për fyti bashkëshorten e tij dhe e ka goditur me flakaresh. I akuzuari nuk 

e ka pranuar fajësinë për veprën e kryer por i njëjti në mbrojtjen e tij ka pranuar se e ka shtyrë 

të dëmtuarën dhe edhe ky është një veprim inkriminues, bile edhe faktin se prezentë kanë qenë 

edhe prindërit e tij,  andaj kur të analizohen të gjitha këto dhe dëshmia e prindit të tij 

pamëdyshje vërtetohet sei njëjti ka kryer veprën penale. Ka kërkuar nga gjykata që të njëjtin ta 

shpallë fajtorë dhe ta dënoj konform ligjit, këtë duke i pas parasysh të gjtiha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese me qëllimin që me sanksionin e shqiptuar të arihet qëllimi i dënimit.  

E dëmtuara M.B në fjalën përfundimtare ka theksuar se nuk ka asgjë se çka të shtoj 

rreth kësaj çështje penale këtë për shkak edhe të raporteve familjare. 

I akuzuari L.B në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pas administrimit të provave 

beson se nuk është vërtetuar fajësia e tij, andaj në mungesë të provave i propozoi gjykatës që ta 

liroj nga aktakuza. 

 

Vlerësimi lidhur me dënimin e shqiptuar 

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, gjeti si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin se i njëjti 

është i moshës së re, është prind i një fëmije për të cilin kujdeset dhe është mbajtës i familjes, 

kushtet jo të mira ekonomike, ndërsa sa u përket rrethanave rënduese gjykata vlerësoi peshën e 

veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, si dhe faktin se veprën e ka 

kryer ndaj viktimës së ndjeshme siç mund të jetë bashkëshortja për motivi të ulët, andaj duke 

marrë parasysh tërësinë e këtyre rrethanave, të akuzuarit 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 akuzuarit.  

Kërkesa pasurore juridike dhe shpenzimet procedurale   

Pasi e dëmtuara në shqyrtimin gjyqësor ka heqë dorë nga kërkesa pasurore-juridike, 

gjykata të njëjtën për realizimin e kësaj kërkese nuk e ka udhëzuar në kontest civil. 



 Numri i lëndës: 2019:073655 
 Datë: 18.03.2020 
 Numri i dokumentit: 00900663 
 

10 (10)  

   
2
0
1
9
:0
7
3
6
5
6

 

Vendimi mbi shpenzimet paushalle është marr në kuptim të dispozitës së nenit 453 par.1 

lidhur me nenin 450 par.2 nënpar.2.6 të KPPK-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.  

 

Nga arsyet e sipër cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

P.nr.76/19, dt.11.03.2020 

 

    Asistenti                    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 kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës 

së Apelit në Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 

 

 

 


