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Numri i lëndës: 2018:030159 

Datë: 22.05.2020 

Numri i dokumentit:     00928337 

 

P.nr.859-2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Penal, si gjykatë e shkallës së pare penale, gjyqtari i vetëm gjykues  Adem Shabani, me 

procesmbajtësen -praktikanten Herza Shamolli, në çështjen penale kundër të akuzuarve: I.T, 

me vendbanim në Ferizaj  rruga ... dhe M.L, me vendbanim në fshatin ..., Komuna Kaçanik, 

për shkak të veprës penale se në bashkëkryerje kryen veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga 

neni 188 paragrafi2 lidhur me paragrafin 1 pika 1.4 dhe neni 31 të KPRK-së, të akuzuar  sipas 

aktakuzës  së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.2398-3/2016 e datës 19.06.2018, në 

prani të përfaqësuesit të akuzës-prokurorit së shtetit Avdullah Abedini të akuzuarve I.T dhe 

M.Z, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik me datën 28.02.2020 mori  dhe publikisht 

shpalli, kurse me datën 02.03.2020 përpiloi me shkrim këtë: 

 

AKTGJYKIM  

 

I. I akuzuari I.T, me vendbanim në Ferizaj  rruga ... nga babai D... dhe nëna Gj..e 

lindur D..., i lindur më ... në Ferizaj, kur edhe tani jeton, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, i pa martuar, i papunë, i gjendjes së varfur ekonomike, ka të kryer shkollën fillore, 

me numër personal ...,më parë nuk ka qenë i dënuar për vepra tjera penale, 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Me datën 15.11.2016, rreth orës 09:15 minuta, në rrugën ..., në Ferizaj deri sa kanë 

qenë duke punuar në ndërtimtari tek një objekt për firmën “ U... ”, pas një zënke të 

atëçastshme të pandehurit në bashkëkryerje me dashje që ti shkaktojnë lëndime trupore, e 

sulmojnë të dëmtuarin B.L, në atë mënyrë që fillimisht i pandehuri M.L e godet me një 

shufër metalike në supë, pastaj goditet me grushte nga i pandehuri I.T, ku pasi që rrëzohet 

prapë goditet me shqelma nga dy të pandehurit, për pasoj i dëmtuari pëson lëndime të lehta 

trupore, me pasoja të përkohshme për shëndetin,- 
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- me këtë ka kryer vepër penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 2 

lidhur me paragrafin 1 pika 1.4 të KPRK-së. 

 

Andaj, trupi gjykues në bazë të dispozitës së lartcekur ligjore dhe neneve 4, 41, 42, 

43, 45, 73 dhe 74 të KPRK, si dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale, i shqipton : 

DËNIM ME BURGIM 

 

Ashtu që të akuzuarit I.T, i caktohet dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) 

muajve, të cilin dënim i akuzuari do ta mbajë pasi që ky aktgjykim të bëhet i formës sëprerë. 

 

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

shumën prej 20 €,në afat prej 15 ditëve,  nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën 

kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. 

             Konform   nenit 39 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 të Ligjit për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit,-Ligji nr.05/L-036, obligohet i akuzuari që në emër të taksës për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit, të paguaj shumën prej 30 €uro në afat prej 15 ditëve,  nga 

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

 I dëmtuari B.L, me vendbanim në Ferizaj, rruga ... për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohet në kontest civil. 

II. 

 

II. I akuzuari M.L, me vendbanim në fshatin ..., Komuna Kaçanik, nga babai V..., 

dhe nëna B..., e lindur e gjinisë S.., i lindur më ..., në të njëjtin vend, ku edhe jeton, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, i pa martuar,  i gjendjes së mesme ekonomike, ka të kryer 

shkollën e mesme, më parë nuk ka qenë i dënuar për ndonjë vepër tjetër penale, me numër 

personal ..., 

 

Konform nenit 364 par. 1 nën par. 1.3 të KPPK-së,  

LIROHET NGA AKUZA  

- Me këtë kishte për të kryer në bashkëkryerje vepër penale Lëndim i lehtë trupor nga 

neni 188 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 pika 1.4 dhe neni 31 të KPRK-së në dispozitivin 

I të këtij aktgjykimi. 

 

B.L, me vendbanim në Ferizaj, rruga .... për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest civil. 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 
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Ar  s  y  e  t  i  m  i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj - Departamenti i përgjithshëm, ka ushtruar aktakuzën 

PP/II.nr.2398-3/2016 e datës 19.06.2018, kundër të akuzuarve I.T, me vendbanim në Ferizaj  

rruga ... dhe M.L, me vendbanim në fshatin ..., Komuna Kaçanik, për shkak të veprës penale 

se në bashkëkryerje kryen veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 2 

lidhur me paragrafin 1 pika 1.4 dhe neni 31 të KPRK-së. 

Prokuori i shtetit Avdullah Abedini në shqyrtimin gjyqësor  në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se pas administrimit te provave dhe  dëgjimit te dëshmitarit L.T  i cili ka qene 

dëshmitar okular ne ngjarjen e datës 15.12.2016, dhe leximit te deklaratës se te dëmtuarit B.L, 

tӫ dhënë ne polici 15.11.2016 , e po ashtu ne baze te ekspertizës mjeko- ligjore te datës 

09.02.2017 e punuar nga eksperti mjeko ligjor dr. B.K e cila  ne baze te raporteve mjekësore ka 

konstatuar se i dëmtuari  nga  lëndimet e marra  ka pësuar lëndim te lehte trupor, andaj pas 

administrimit te gjitha këtyre provave mbeten ne tërësi pranë aktakuzës, sa i përket te 

pandehurve I.T  i cili ka pranuar fajësinë për veprën penale dhe ndaj M.L  nӫ bashkryerje pӫr 

veprën penale lëndim i lehte trupore nga neni 188 par.1 lidhur me par.1 pika 1.4 te KRPK i 

propozoj gjykatës qӫ tӫ  akuzuarit ti shpalle fajtor dhe ti shqiptoj një sanksion  penale me 

përputhje me peshën e veprës penale. 

 I akuzuari I.T  në shqyrtimin gjyqësor në fjalën përfundimtare  ka deklaruar se  e 

mbështes pranimin e fajësisë për veprën qe akuzohet, dhe është penduar thellë, i kërkon falje të 

dëmtuarit pas asaj që ka ndodhë me të dëmtuarin nuk kam pas diçka te keqe edhe pse nuk është 

prezent në shqyrtimin gjyqësor andaj kërkoj nga gjykata qe me rastin e shqiptimit te dënimit ti 

merr parasysh te gjitha rrethanat lehtësuese me rastin e shqiptimit të sanksionit penal. 

I akuzuari M.L në shqyrtimin gjyqësor në fjalën përfundimtare ka deklaruar se për 

veprën penale  që akuzohet nuk e ndjen veten të fajshëm dhe nuk është e vërtetë qe i ka 

shkaktuar lëndime të dëmtuarit B.L por është e vërtete se atë ditë kur ka pare se është duke u 

rrahur me të akuzuarin I.T ka shkua që ti ndanë dhe ti largon njërin prej tjetrit që të mos merr 

lëndime asnjëra pale, andaj kërkoj nga gjykata që të më liron nga përgjegjësia penale se për 

veprën penale që akuzohem jam i pafajshëm.  

Lidhur me këtë çështje penale gjykata caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar 

më date 15.10.2019 gjatë të cilës prezantuan Prokurori i Shtetit ,të akuzuarit I.T dhe M.L, 

kurëse i dëmtuari është ftuar në mënyrë të rregullt por nga flete dërgesat për dorëzim persona 

dhe  verifikim i policisë kanë njoftuar gjykatën se në adresën e kërkuar askush nuk e njef 

këtë person. 

 

Në shqyrtimin fillestar të akuzuarit , konform nenit 246 të KPPRK-së i ka udhëzuar për 

të drejtat e tyre ligjore, të cilët veç e veç janë deklaruar se me kohë kanë pranuar nga një kopje 

të aktakuzës dhe se mbrojtjen do ta japin vetë. 

Pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit gjyqtari i vetëm gjykues  është 

bindur se të akuzuarit I.T dhe M.L, e kanë kuptuar aktakuzën dhe atyre i’u ka ofruar  
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mundësinë të pranojnë fajësinë ose të deklarohet të  pafajshëm për veprën penale që i vihet në 

barrë sipas aktakuzës. 

I akuzuari  I.T, në seancën e shqyrtimit fillestar deklaroi se e pranoj fajësinë, jam 

penduar shumë, ky rast nuk do të përsëritet më asnjëherë, i kërkoj falje të dëmtuarit dhe 

gjykatës dhe lus gjykatën që të më shqiptoj një dënim sa më të lehtë. 

 

I akuzuari  M.L , në seancën e shqyrtimit fillestar deklaroi se nuk e  pranoj fajësinë për 

veprën penale që e akuzohet. 

Meqë i akuzuari M.L, nuk e ka pranuar fajsinë, gjykata konform nenit  245 paragrafi 6 

dhe neneve 249 dhe 250 KPPRK-së e ka udhëzuar të akuzuarin se para shqyrtimit të dytë mund 

të paraqesin kundërshtim kundër provave dhe kërkesë për hedhjen e aktakuzës por i akuzuari 

edhe në afatin ligjor të ofruar nuk ka parashtruar  kërkesë për hedhjen e aktakuzës. 

 

Pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit I.T, në shqyrtimin fillestar 

Gjyqtari i vetëm gjykues vërteton se i akuzuari I.T 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. 

 

Prokurori i Shtetit nga Prokuroria Themelore në Ferizaj, lidhur me pranimin e fajësisë 

nga ana e të akuzuarit  I.T deklaruar se pajtohem me pranimin e fajësisë nga i pandehuri, i 

njëjti është në pajtim me provat të cilat gjenden në shkresa të lëndës me të cilat është ngritur 

aktakuza për veprën penale se në bashkëkryerje kryen veprën penale Lëndim i lehtë trupor 

nga neni 188 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 pika 1.4 dhe neni 31 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 I.T, si dhe marrjes së mendimit të 

palëve, respektivisht prokurorit të shtetit si dhe provave që gjenden në shkresat e lëndës 

vërteton 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. 

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar nga vet i akuzuari I.T, gjykata vlerëson se në 

veprimet inkriminuese të akuzuarit I.T përmbushën të gjitha elementet qenësore të veprës 

penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 pika 1.4 të 

KPRK-së, për çka gjykata gjeti se i akuzuari në aspektin penalo-juridik është përgjegjës dhe 

të njëjtin e shpalli fajtor, andaj i shqiptoi dënim si në dispozitiv të aktgjykimit. 
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Pasi që i akuzuari M.L  nuk e kishte pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar dhe pas 

udhëzimeve ligjore lidhur me kundërshtimin e aktakuzës por i njëjti nuk ka paraqitur prova me 

shkrim gjykata ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor me datën 28.02.2020, dhe vazhduar me datën 

28.02.2020 përsëri  në këtë çështje penale, gjyqtari gjykues  ka ftuar të akuzuarin  M.L, 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.  

             Prokurori  i shtetit   edhe në shqyrtimin gjyqësor të akuzuarit M.L  i ka lexuar 

aktakuzën dhe pas leximit  gjyqtari është bindur se i akuzuari e ka  kuptuar në tërësi aktakuzën 

për të cilën është akuzuar dhe të njëjtit përsëri  i ka dhënë mundësi të deklarohet mbi fajësinë 

apo pafajësinë  lidhur me veprat penale  për të cilën akuzohen, por i akuzuari deklarohet i pa 

fajshëm. 

             Në vazhdim të shqyrtimit gjyqësor gjyqtari gjykues ka ftuar prokurorin e shtetit për të 

përmbledhur provat që mbështesin rastin  konform nenit 328 par 1.të KPPK-së. 

Komfor nenit 329 gjykata ka bërë prezantimin e provave që i ka konsideruara të rëndësishme 

për një gjykim të saktë dhe të drejtë. 

Meqë i akuzuari I.T e ka pranuar fajësinë për kryerjen e veprës penale për të cilën 

akuzohet, në shqyrtimin fillestar duke u bazuar në nenin 326 paragrafi 5 të KPP, 

administrimi i provave ka vazhduar vetëm për të akuzuarin M.L, i cili nuk e ka pranuar 

fajësinë për kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet. 

 Duke u bazuar në këtë, gjyqtari gjykues gjatë shqyrtimit gjyqësor i ka administruar 

këto prova: dëgjimin e dëshmitarit L.T, provat materiale, siç janë : ekspertiza e ekspertit të 

mjekësisë ligjore Dr.V.K e datӫs 14.06.2018, lidhur me lëndimet e pësuara i dëmtuari B.L, 

pasi i  dëmtuari B.L , nuk mundë të gjendet në adresën e kërkuar që gjendet në shkresat e 

lëndës  pra ardhja  e tij në gjykatë është e pamundur gjykata konform nenit 338 paragrafi 1 

nënpar 1.1 të KPPRK-së ka lexuar  deklaratën që e ka dhënë në polici me datën 15.11.2016, 

dhe marrjen në pyetje të akuzuarit M.L.  

   Dëshmitari L.T, gjatë marrjes në pyetje në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se ne 

vitin 2016 unë kam punuar tek Firma nӫ ndërtimtari SHPK “ U... ”, në Ferizaj por në ketë 

Kompani kanë punuar edhe punëtorët I.T, M.L, dhe B.L. Lidhur   me datën 15.11.2016, është e 

vërtetë se kemi kem qenë në punë të gjithë dhe në ndërkohë kamë vërejtur se punëtori I.T, M.L 

dhe B.L, ishin duke u  fjalosur në mes veti, ku kolegët B... dhe I... ishin poshtë duke punuar me 

makinë  të përzierjes së betonit, por për punëtorin M.. nuk e di në atë moment se në cilin kat të 

ndërtesës ka qenë, por e kamë pare në ndërkohë kur ka zbritur poshtë por nuk e di se çka  ka  

ndodhur me B..., por më është ofruar afër dhe më thotë se janë duke më sulmuar, Isa dhe M..., 

unë e kamë pyetur të dy kolegët ku më kanë thanë se asgjë të keqe nuk kamë. Me plotë 

përgjegjësi deklaroj se  unë  e kamë tërhequr  B... por nuk kamë vërejtur se a e kanë goditur 

punëtorët I.T dhe M.L. Por pasi ka kaluar një kohë e gjatë nga ndodhja e këtij rasti ndoshta ka 

harruar çka ka deklaruar dhe me lejen e gjykatës pasi prokurori i shtetit e ballafaqon me 

deklaratën që e ka dhënë  në polici me dt.15.11.2016 po të dytë e kanë sulmuar por nuk e di 
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saktë se kush e ka goditur B... por i kujtohet se ky e ka tërhequr nga vendi i ngjarjes B...dhe ka 

vërejtur se kishte marrë lëndime në sy por gjatë tërheqjes nga atu B... ka rrëshqitur  dhe ka ra 

në tokë dhe e di se sa ishte i rrëzuar njëri prej tyre e ka goditur me shkelëm por nuk e kam 

vërejtur se cili e ka goditur, por më kujtohet se kolegët të tjerë që ishin duke punuar aty e kanë 

marruar nga aty dhe e kanë dërguar B... për ndihmë mjekësore, dhe shefi i Kompanisë i ka 

pushuar nga puna por më vonë B...më ka pyetur mua a e di se kush më ka goditur i kamë thënë 

se nuk e di, por më ka njoftua se më herët kurrfarë problem nuk ka pasur me M.L dhe I.T por 

për ditën që ka ndodhë ky problem më ka thënë se me to ka pasur mosmarrëveshje, fjalosje 

verbale. 

I akuzuari M.L, në mbrojtjen e tij në shqyrtimin gjyqësorë ka deklaruar se nuk e 

pranon fajësinë për veprën penale  për të cilën e ngarkon akuza se   ne vitin 2016 unë kam 

punuar tek firma në ndërtimtari  ne Ferizaj “ U... ”, murator por edhe   B.L ka punuar në ketë 

Kompani, ku ka përgatitë përzierjen e betonit për ndërtim. B...siç më kujtohet ne vitin 2016 

deri sa ka qenë duke punuar nuk ka pas diçka tӫ keqe me ndokënd, por atë ditë i dëmtuari 

B.L me I.T, kamë vërejtur se kanë një mosmarrëveshje ku ishin në katin përdhese të objektit 

unë isha duke punuar në katin e 7 / shtatë / të objektit dhe menjëherë kam zbritur që ti ndaje 

nga ky konflikt, miëpo B.L e ka godit I.T e pastaj  I...  e ka godit B... me grushte në fytyrë 

por nuk e kam pare se ne cilën anë të fytyrës e ka goditur. Qëllimi im që kamë zbritur poshtë 

ka qenë që ti ndajë nga kjo mosmarrëveshje  e jo ti sulmoj, por  e di qe B... ka menduar qe e 

kam diçka te afërt I.T dhe B... në ndërkohë  ka marre me një leftë të drurit që e ka gjetur në 

tokë dhe  ka dashur qӫ tӫ mӫ godas, e nuk është e vërtetë se unë kamë marrë shufër metalike 

dhe e kamë goditur kjo nuk është e vërtetë por  e kam pa qe është rrëzuar te shkalla e objektit 

dhe i ka shkuar dhe ka kërkuar ndihme mjekësore në Qendrën Emergjente në Ferizaj.  

Gjykata nga vlerësimi dhe analizimi i dëshmisë së dëshmitarit L.T dhe provave tjera 

të administruara në shqyrtimin gjyqësor veç e veç dhe në lidhshmërinë e tyre gjykata  me 

asnjë provë nuk gjeti se është vërtetuar gjendja faktike si në dispoztivin e këtij aktgjykim se i 

akuzuari M.L me të akuzuarin I.T, në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale Lëndim i lehtë 

trupor nga neni 188 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 pika 1.4 dhe neni 31 të KPRK-së, pasi 

që  i akuzuari I.T në shqyrtim fillestar ka pranuar se këtë vepër penale e ka kryer vetë , 

përderisa ishin duke punuar  me B..., ai e ka marrë mesha licën me i ndӫrru vendin ku  i ka 

thënë pse po e qet atje aq larg se na bien larg me punu pranon se e ka fyer ku edhe B... e fyen 

dhe këtu ka fillua të fjalosen ku B... i është ofruar afër dhe e ka goditur me grushte e pastaj 

edhe ky e sulmon dhe e godet me grushte në kokë, ku edhe është rrëzuar dhe e ka goditur 

edhe me shqelmi në kok, por  në rrahje  fare nuk është përfshirë edhe M.L  siç akuzohet se 

ka goditur me një shufër metalike B.L pos që ka ndërhy për ti ndarë siç ka theksuar i 

akuzuari I.T në deklaratën që e kadhë në polici me dt.16.11.2016. 

Prandaj  sipas vlerësimit të gjykatës në rastin konkret me provat  e propozuara  dhe të 

administruara  në shqyrtim gjyqësor nuk është vërtetuar se i akuzuari M.L ka kryer veprën 

penale  për të cilën akuzohet ku dëshmitari L.T nuk e ka pare se cili nga të akuzuarit e ka 

goditur B.L por duke e larguar nga aty B.L ka rrëshqitur dhe ka ra në tokë dhe aty njëri prej të 

akuzuarve e ka goditur me shqelmi në kokë    por nuk ka mundur që ta identifikoj cili por i 

akuzuari I.T  ka deklaruar se ky e ka goditur, mbrojtjes së të akuzuarit  M.L dhen në shqyrtimin 
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gjyqësor gjykata i fali besim të plot pasi nuk u vërtetu se ky e ka goditur të dëmtuarin B.L  dhe 

i ka shkaktuar lëndime trupore. 

Po ashtu gjykata ka marrë të gjitha veprimet ligjore që ta siguron të dëmtuarin B.L në 

shqyrtimet gjyqësore që të dëgjohet në cilësinë e të dëmtuarit dhe ta ballafaqon me të 

akuzuarin M.L për të vërtetuar se ditën për të cilën ka marrë lëndime trupore  a e ka sulmuar  

me shufër metalike, pasi që i dëmtuari B.L në Zyren e Sektorit për Hetime  në Stacionin 

Policor në Ferizaj ka deklaruar  se për një moment ka ardhur M.L dhe me një shufër metalike e 

ka goditur në supe. 

Gjykata nӫ të gjitha seancat gjyqësore tӫ caktuara  e ka ftuar me ftesë të rregullt  të 

dëmtuarin B.L por nuk ka mundur që ta siguron ku nga flete kthesat për dorëzim personal, 

shpërndarësi i ftesave ka theksuar se në këtë adresë askush nuk e njeh, por e gjykata në 

vazhdim me datën 13.01.2020, i  ka ber kërkesë Stacionit Policor në Ferizaj për verifikim të 

adresës se ku jeton i dëmtuari por  gjykata ka pranuar Memorandumin Zyrtar Nr. Refrencës 

04/1-05F-036/20 i datës 16.01.2020 se Njësiti ka vepruar sipas Urdhëresës së gjykatës për 

verifikimin e adresës të B... / H... / L..., por sipas banorëve të kësaj rruge askush nuk e njef, e 

pasi nuk kemi mundur që ta sigurojmë dh ta dëgjojmë në shqyrtimet gjyqësore të vetmën 

deklaratë që e ka dhen në polici nuk mundi ti fal besim se e ka sulmuar edhe i akuzuari M.L  

andaj  gjykata në kuptim të nen. 364 par.1 nënpar.1.3 të KPPK-së vendosi  si në diapozitiv të 

këtij aktgjykimi.  

Duke u bazuar në këto që u ceken më lartë, gjyqtari i vetëm  gjykues e ka vërtetuar 

këtë gjendje faktike : 

 1. se i akuzuari I.T, ka kryer vepër penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 

paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 pika 1.4 të KPRK-së në kohën, vendin dhe mënyrën e 

përshkruar si në dispozitivin i të këtij aktgjykimi. 

 2. se nuk është provuar se i akuzuari M.L, se në bashkëkryerje kryen veprën 

penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 paragrafi2 lidhur me paragrafin 1 pika 1.4 dhe neni 

31 të KPRK-së për të cilën është akuzuar sipas aktakuzës së lartcekur. 

Andaj, duke u bazuar edhe në gjendjen e vërtetuar faktike pas pranimit të fajësisë, 

gjyqtari i vetëm gjykues e ka shpallur fajtor të akuzuarin I.T, për kryerjen e veprës penale të 

lartcekur, ngase veprimet e të njëjtit i përmbajnë të gjitha elementet e kësaj vepre penale dhe 

se për të njëjtën është edhe penalisht përgjegjës. 

 

Me rastin e vendosjes mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, për të akuzuarin I.T  gjykata 

mori parasysh qëllimin e dënimit, të gjitha rrethanat e parapara në nenin 73 dhe 74 të KPRK-

së. Në këtë aspekt, si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin I.T, gjyqtari I vetëm gjykues i ka 

marrë për bazë këto rrethana : se i akuzuari e ka pranuar fajësisë për kryerjen e veprës penale 

për të cilën akuzohet; pendimin e tij për kryerjen e kësaj vepre penale; premtimin e tij se në 

të ardhmen nuk do të kryejë ndonjë vepër tjetër penale; sjelljet e tij të mira gjatë seancave të 

shqyrtimit gjyqësor; se sipas deklaratës së të akuzuarit, të cilës gjyqtari gjykues ja fali 

besimin, i gjendjes së dobët ekonomike, ndërsa rrethanë rënduese, gjyqtari i vetëm gjykues e 
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ka marrë për bazë shkallën e përgjegjësisë penale dhe rrezikshmërinë shoqërore nga faktin se 

i akuzuari veprën e ka kryer me dashje dhe pasojat e shkaktuara. Për shqiptimin e dënimit më 

të butë apo më të ashpër e sidomos shkallën e përgjegjësisë penale, motivin për kryerjen e 

veprës penale, shkallën e rrezikimit apo dëmtimit të së mirës së mbrojtur, rrethanat nën të 

cilat është kryer vepra penale, sjellja e mëparshme e kryesit, deklarimi i tij rreth fajësisë, 

rrethanat personale, qëndrimi pas kryerjes së veprës prandaj konsideron se edhe me dënimin 

e shqiptuar do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 41 të KPRK-së. 

 

Ndërsa, meqë nuk është provuar se i akuzuari M.L, e ka kryer veprën penale për të 

cilën akuzohet, gjyqtari i vetëm gjykues  të njëjtin e ka liruar nga akuza. 

 

Për të akuzuarin M.L gjyqtari i vetëm gjykues  nuk ka gjetur ndonjë rrethanë 

rënduese. 

 

I dëmtuari B.L, me vendbanim në Ferizaj, rruga ..., për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohet në kontest civil. 

Vendimi mbi kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale- paushallit gjyqësor 

për të akuzuarin I.T  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 nënpar. 3.1 të Ligjit për Kompensimin e viktimave të krimit 

Nr.05/L-036.           

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale për të akuzuarin M.L është marrë 

konform nen. 454 par.1. të KPPK-së 

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

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.859/18  me datë 02.03.2020 

 

Procesmbajtëse-praktikante                                                                             Gjyqtari 

     Herza Shamlli                                           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.  


