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P. nr. 822/17 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – Departamenti i përgjithshëm-divizioni 

penal, me gjyqtarin individual Adem Shabani dhe me Zyrtarin Ligjor Kadishe Shabani, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit SH.K, nga Fshati ....... Komuna Ferizaj ,  për  shkak  të 

veprës penale Vetëgjyqësia nga neni 418 paragrafi 2 të KPRK-së, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.418-3/17 të datës 03.04.2017, pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor publik me dt.16.01.2019 , në praninë e përfaqësuesit të akuzës prokurorit 

shtetit Albert Zejnullahu, të dëmtuarit  I.M, të njëjtën ditë mori dhe publikisht komunikoi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

            I akuzuari SH.K, nga Fshati ..... Komuna Ferizaj, i lindur me datë ..... në fshatin ....., 

Komuna e Ferizajt, nga i ati .... , e ëma .... e gjinisë ...., shtetas i Republikës së Kosovës ka të 

kryer shkollën e mesme, i martuar, i  gjendjes së mesme ekonomike, i pa dënuar deri me tani 

mbrohet në liri me numër personal ......  

 

    ËSHTË FAJTORE 

 

            Sepse – datë 26 shkurt 2017 rreth orës 15;00 në fshatin Nerodime e Epërme ,komuna 

Ferizaj me anë të kanosjes serioze ushtron një të drejtë që mendon se i takon në vend se t’i 

drejtohet organit kompetent ashtu me i mllefosur për shkak se në afërsi të shtëpisë së tij i 

dëmtuari I.N kishte blerë nga një serb disa prona , dhe i pandehuri me qëllim të mos lejimit të 

punimit ,i pandehuri posa e sheh të dëmtuarin tenton ta sulmojë me thikë   

 

           -me ketë  ka kryer veprën penale Vetëgjyqësia nga neni 418 par 2 të KPRK-së, 

 

            Andaj gjykata në bazë të dispozitës së lartë përmendur dhe nen. 

4,7,17,23,41,42.43,51,52, dhe 73 të KPK-së dhe nen. 365 dhe nenit 450 të KPPK-së të 

pandehurit  i shqipton: 

DËNIM ME KUSHT 
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              Të pandehurit SH.K, e gjykon me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj dhe 

në të njëjtën kohë urdhëron që dënimi me burgim të mos ekzekutohet nëse i akuzuari në 

periudhën kohore prej 1 /një/ viti pasi ky aktgjykim të merre formën e prerë nuk do të kryej 

vepër tjetër penale.  

 

           I dëmtuari I.M nga Fshati ...... Komuna Ferizaj , nuk është udhëzuar në kontest civil pasi 

që i njëjti në shqyrtim gjyqësor ka hequr dorë nga kërkesa pasurore-juridike. 

 

            
Obligohet i akuzuari të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej nga 20 (njëzetë) 

€uro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcenim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

   I shqiptohet taksa në shumën prej 30 €uro, konform nenit 39 paragrafi 3 nen 

paragrafi 3.1 të Ligjit për kompensimin e viktimave të krimit. 

 

A r s y e t i m i 

 

            Prokuroria Themelore në Ferizaj, me aktakuzë PP/II.nr.418-3/17 të datës 03.04.2017,ka 

akuzuar SH.K, nga Fshati ....... Komuna Ferizaj për  shkak  të veprës penale Vetëgjyqësia nga 

neni 418 paragrafi 1 të KPRK-së.  

 

       Duke vepruar në këtë çështje penale gjykata ka mbajtur  shqyrtimin gjyqësor me dt. 

16.01.2019 ka mbajtur shqyrtimin kryesor në  të cilin kanë marrë pjesë prokurori i shtetit 

Albert Zejnullahu dhe i akuzuari SH.K, ku  ka ftuar të akuzuarin të përcjellë me vëmendje 

zbatimin e shqyrtimit gjyqësor dhe e ka udhëzuar në kuptim të nenit 323 parag.2.1,2.2 dhe 2.3 

të KPPRK-së. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor në fjalën përfundimtare  prokurori i shtetit Albert Zejnullahu , 

me që I pandehuri e ka pranuar fajësinë ,gjendja faktike është vërtetuar ashtu siç është 

përshkruar në dispozitiv të aktakuzës ky pranim është bërë vullnetarisht pa presion dhe i 

vetëdijshëm për pasojat e pranimit, gjithashtu ky pranim ka mbështetjen edhe në provat që 

gjendjen në shkresat e lëndës andaj kërkoj nga gjykata që të njëjtin ta shpallë fajtorë dhe ta 

dënoj konform ligjit, duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese si 

rrethanë lehtësuese ta merr pranimin e fajësisë. 

I akuzuari SH.K, në shqyrtimin gjyqësor në fjalën përfundimtare  në mbrojtjen e tij ka 

deklaruar më vjen keq për këtë vepër penale si dhe shfrytëzon mundësinë t’i kërkoj falje 

publike të dëmtuarit si dhe i premton gjykatës se në të ardhmen nuk do të përsëris vepër të tillë 

e as vepra tjera penale, është hera e parë që ndeshet me ligjin si dhe kërkon nga gjykata t’i ketë 

parasysh këto rrethana andaj i propozoj gjykatës të më shqiptojë dënim më të butë.  

I dëmtuari I.M në shqyrtimin gjyqësor në fjalën përfundimtare deklaroj se nuk e 

mbështet ndjekjen penal ndaj të pandehurit por kërkon që të mos përsëritet kjo vepër e as 

ndonjë vepër tjetër ndaj tij nga i pandehuri ,si dhe heq dorë nga kërkesa pasurore-juridike. 
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Gjyqtari në shqyrtimin gjyqësor pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit ka 

vlerësuar se janë përmbushur kërkesat nga neni 326 par.4 i KPPRK-së, pasi i akuzuari ka 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, fajin e ka pranuar vullnetarisht duke e 

mbështetur në provat dhe materialet e prezantuara nga prokurori i shtetit të cilat gjinden në 

shkresat e kësaj lënde penale dhe shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar me fjalën përfundimtarëve të 

palëve konform nenit 352 të KPPRK-së.  

Me rastin e matjes se llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha 

rrethanat të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e tij në kuptim të neneve 73 dhe 74 të KPRK-

së,  si rrethanë veçanërisht lehtësuese për të akuzuarin gjykata mori pranimin e fajësisë, 

pendimin për veprën penale, është hera e pare që ndeshet me ligjin, ka premtuar se në të 

ardhmen do të jetë më i kujdesshëm në raste të tilla, si dhe nuk do ta pengon të dëmtuarin gjatë 

punimit të tokës së tij , mbajtës i familjes, i dëmtuari në shqyrtimin kryesor nuk i bashkëngjitet 

ndjekjes penale si dhe nuk parashtron kërkesë pasurore juridike , mbi bazën e këtyre rrethanave 

gjykata vlerësoi shkallën e  përgjegjësisë penale të  akuzuarit dhe rrezikshmërinë konkrete të 

kësaj vepre penale, dhe në kuptim të  gjitha këtyre, i shqipton dënimin si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi duke qenë e bindur se një dënim i tillë  është  në proporcion  dhe raport me peshën e 

veprës konkrete penale, rrethanave të kryerjes si dhe personalitetin e të akuzuarit dhe me te 

arrihet qëllimi ndëshkimor në kuptim të preventivës speciale që i akuzuari të mos kryejë vepra 

penale si dhe në kuptim të preventivës së përgjithshme të parandalimit të kësaj vepre penale në 

shoqëri konform nenit 41 të KPRK-së. 

Vendimi mbi kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor 

është sjell në bazë të nenit 450 par.2 nënpar.2.6 lidhur me nenin 453  par.1 të  KPPK-së dhe 

nenit 39 parag.1 nen par. 3.1 të Ligjit për Kompensimin e viktimave të krimit Nr.05/L-036.    

Nga  arsyet e lartë përmendura është  vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.822/17  me datë 16.01.2019 

 

 

       Zyrtare ligjore                                                                                            Gjyqtari 

       Kadishe Shabani                                         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. 

 


