
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 
 

 

1 (5)  

   
2
0
2
0
:1
4
0
0
5
5

 

Numri i lëndës: 2020:128680 

Datë: 28.12.2020 

Numri i dokumentit:     01375739 

 

  P.nr.869/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

          GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Penal, si gjykatë e shkallës së parë penale, gjyqtari Adem Shabani, me praktikanten 

procesmbajtëse Besa Murseli, në çështjen penale kundër të akuzuarve E.A. dhe G.A., që të dy 

me vendbanim në Ferizaj në rrugën “.... “, me këtë në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale 

Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 dhe nenin 31 të KPRK-së, 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.1254/2020 e datës 21.10.2020, pas 

mbajtjes së shqyrtimit fillestar, në  prani të përfaqësuesit të akuzës – prokurores së shtetit Ajtene 

Zoni, të dëmtuarit  A.F. dhe të akuzuarve E.A. dhe G.A., me datën 21.12.2020 njëjtën ditë mori 

dhe publikisht komunikoi kurse me datën 28.12.2020 ka përpiluar këtë: 

A K T GJ Y K I M 

Kundër të akuzuarave: 

 

1. I akuzuari E.A., vedbanim në Ferizaj në rrugën “.... “, i lindur me datën ....në Korçë, 

nga i ati ...., e ëma ....a e gjinisë ...., shqiptar, shtetas i Republikës së Shqipërisië, ka të kryer 

shkollën fillore, i martuar baba i një fëmije, i gjendjes së varfur ekonomike,  mbledhës i 

hekurishteve, me numër personal ....  mbrohet në liri,- 

 

2. I akuzuari G.A., vendbanim në Ferizaj në rrugën “.... “, i lindur me datën ...., në Korçë, 

nga i ati ...., e ëma ....a e gjinisë ....,, shqiptar, shtetas i Republikës së Shqipërisë, ka të kryer katër 

vite të  shkollën fillore, i martuar i gjendjes së varfër ekonomike, mbledhës i hekurishteve, me 

numër personal ...., mbrohet në liri-, 

 

J A N Ë     F A J T O R Ë 
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   SEPSE: 

- Me datë 13.09.2020, rreth orës 20:30, në Ferizaj, në  rrugën “  Rexhep Bislimi ”, në 

kafiterin “.... “ , të pandehurit në bashkëkryerje me qëllim të shkaktimit të lëndimeve të lehta 

trupore të dëmtuarit A.F., deri sa i njëjti ishte në rrugë duke mbledhur hekura i afrohet fillimisht i 

pandehuri E....  i cili me një mjetë të përshtatshëm tulle e godet në kokë, pastaj i bashkëngjitet i  

pandehuri G.... i cili po ashtu fillon ta godas me grushte në pjesë të ndryshme të trupit ashtu që si 

pasojë e goditjeve i dëmtuari pëson lëndime trupore dhe atë gërvishtje në regjionin e gjunjëve, 

plagë shqyse  në regjionin e kokës dhe regjionin e gishtit të V-të, të dorës së djathtë, e të cilat 

lëndime janë të natyrës së lehtë trupore, me pasoja të përkohshme për shëndetin,- 

- me këtë në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga 

neni 185 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 dhe nenin 31 të KPRK-së .   

Gjykata në bazë të neneve 4, 7, 17, 31, 38, 46, 47, 48, 49   dhe 69 të KPRK-së, dhe 

neneve 361 dhe 365,450,  të KPPK-së  i: 

GJ  Y  K  O  N 

 

I. Të akuzuarit  E.A., i  caktohet  dënim burgimi në kohëzgjatje prej 6 / gjashtë/ muaj,  i 

cili  dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari  në afat prej një /1/ viti nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

          II. Të akuzuarit  G.A., i  caktohet  dënim burgimi në kohëzgjatje prej 6 / gjashtë/ muaj,  i 

cili  dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari  në afat prej një /1/ viti nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër tjetër penale. 

I dëmtuari A.F., me vendbanim në rrugën “....  “ në Ferizaj, për realizimin e  kërkesë 

pasurore-juridike është udhëzuar në kontest civil.  

            Obligohet të akuzuarit E.... dhe G.A., që në mënyrë solidare të paguajnë shpenzimet e 

procedurës penale dhe paushallin gjyqësor  shumën prej 50 €uro, në afat prej 15 ditëve, nga dita 

e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

           Të akuzuarit E.A. dhe G.A., gjykata e ka lirua nga  taksa për Kompensimin e viktimave të 

krimit pasi  të dy të akuzuarit janë të pa punë nëse obligohen të paguajnë edhe taksen, do të 

rrezikonte gjendjen material të të akuzuarve ose të personave që ato detyrohen ti mbështesin 

materialisht ku burim të vetmin të të ardhurave kanë punën që e bëjnë me grumbullimin e 

hekurishteve dhe shitjen e tyre. 

 

A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Ferizaj ka paraqitur aktakuzën PP/II.nr.1254/2020 e datës 

21.10.2020, ka ngarkuar të akuzuarit E.A. dhe G.A., që të dy me vendbanim në Ferizaj në rrugën 

“....  “, me këtë në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 

paragrafi 1 nën par 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.            

Gjykata duke vepruar rreth kësaj çështje penale konform nenit 245 par.1 të KPPRK-së 

me dt.21.12.2020, ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin kanë marrë pjesë prokurorja e shtetit 

Ajtene Zoni, i dëmtuarit  A.F. dhe të akuzuarit E.A. dhe G.A.. 

Në shqyrtimin fillestar gjyqtari ka konstatuar se të akuzuarit në afatin ligjor me kohë së 

bashku me ftesën për shqyrtim, ka pranuar edhe një kopje të aktakuzës. 

  Prokurorja e shtetit në fillim të shqyrtimit fillestar njofton gjyqtarin gjykues dhe të 

akuzuarit se gjatë përpilimit të aktakuzës është bërë një lëshim teknik tek kualifikimi juridik i 

veprës penale  ku thuhet se me këtë në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale Lëndim i lehtë 

trupor nga neni 185 paragrafi 1 nenë paragrafi 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së bej 

rikualifikimin nga paragrafi 1 në paragrafin 2, të  njëjtit nenë.  

Në fillim të shqyrtimit fillestar të akuzuarit janë  udhëzuar në kuptim të nenit 246.1 të 

KPPK-së pastaj gjyqtari gjykues  ka çmuar se të drejtat e të akuzuarve janë respektuar, e më pas 

prokurori i shtetit ka lexuar aktakuzën ndaj të akuzuarve dhe pasi që gjyqtari është bindur se të 

njëjtit e kanë kuptuar në tërësi aktakuzën me të cilën janë akuzuar, të njëjtit i ka ofruar mundësi 

të deklarohen mbi fajësinë apo pafajësinë e tyre lidhur me veprën penale për të cilën akuzohen. 

       Gjyqtari gjykues para se të deklarohet i akuzuari i parë E.A., largohet nga salla e gjykimit i 

akuzuari i dytë G.A.  për një çast deri sa të deklarohet lidhur me fajësinë apo pafajësinë për 

veprën penale që akuzohen. 

I akuzuari E.A., ka deklaruar se e ndien vetën fajtorë dhe e pranon fajësinë për veprën 

penale për të cilën është akuzuar i kërkon falje të dëmtuarit që është prezent në gjykatë, dhe është 

penduar për veprën e kryer dhe në vazhdim ka theksua se atë natë, rreth orës 20:30, ka shkuar  në 

kafiterin “.... “  ku aty ka ardhur i dëmtuari A.... i cili ishte nënë ndikim të alkoolit ku ka fillua të 

më ofendon ku ka ardhur deri te konflikti i premtoj gjykatës se në të ardhmen gjithherë do të jem 

i kujdesshëm në veprimet e mija, është i gjendje jo të mire ekonomike, i pa punë mbajtës i 

familjes  lus gjykatën që me rastin e shpalljes fajtor  ti shqiptohet një sanksion penal më i butë. 

I akuzuari E.A., ka deklaruar se e ndien vetën fajtorë dhe e pranon fajësinë për veprën 

penale për të cilën është akuzuar i kërkon falje të dëmtuarit dhe më pare kishte pas problem me 

vllaun tim E.A., që kishte qenë vetë por pastaj edhe unë kamë marrë pjesë në këtë është i gjendje 

jo të mire ekonomike, ku jetesën për vete dhe familjes e siguron me grumbullimin e hekurishteve 

me vllau E.A. dhe i shesim dhe nga parat që i fitojmë mbajmë familjen kërkoj nga  gjykatën që 

me rastin e shpalljes fajtor  ti shqiptohet një sanksion penal më i butë. 

Pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarve gjyqtari i vetëm gjykues në kuptim të 

nenit 248 par.2 të KPPK-së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit lidhur me pranimin 

e fajësisë. 
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Prokurorja e shtetit Ajtene Zoni, ka theksuar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e 

të akuzuarve pasi pranimi  i fajësisë është bërë konform ligjit dhe pranimi mbështetet edhe me 

provat materiale që gjenden në shkresat e kësaj lënde dhe kërkon nga gjykata që të njëjtin ta 

pranoj si të tillë. 

I dëmtuari A.F., ka deklarua se pajtohet me pranimin e fajësisë nga të akuzuarit në ketë 

faze të procedurës penale, i bashkëngjitet ndjekjes penale që të akuzuarit të shpallen fajtor për 

veprën penale që akuzohen dhe parashtroj kërkesë pasurore-juridike. 

Gjyqtari në kuptim nenit 248 par.1 nën.par.1.1, 1.2, 1.3, 1.4  dhe par.4 të KPPK-së është 

e bindur se të akuzuarit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimin e kanë 

bërë vullnetarisht duke e mbështetur  në provat që gjenden në shkresat e kësaj lënde penale në 

provat që përmban aktakuza dhe në materialet e prezantuara nga ana e prokurorit të shtetit  dhe 

atë: në raportin mjekësor nga Spitali i Përgjithshëm Qendra Emergjente në Ferizaj, me numër të 

protokollit 49, Ekspertiza mjeko ligjore nr.ref.Fe-43 të datës 11.10.2020 Dr.Naim Uka, deklarata 

nga i dëmtuari  A.F., dhënë në polici me datën 14.09.2020, dhe   shkresave të tjera që gjinden në 

këtë lëndë 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  akuzuarve, E.A. dhe G.A. kështu që të njëjtit janë penalisht përgjegjës. 

 

Gjykata në shqyrtim fillestar nga pranimi i fajësisë nga të akuzuarit dhe provave materiale në 

shkresat e lëndës, ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  se me datë 13.09.2020, rreth orës 20:30, në 

Ferizaj, në  rrugën “  ....”, në kafiterin “.... “ , të pandehurit në bashkëkryerje me qëllim të 

shkaktimit të lëndimeve të lehta trupore të dëmtuarit A.F., deri sa i njëjti ishte në rrugë duke 

mbledhur hekura i afrohet fillimisht i pandehuri E.A. i cili me një mjetë të përshtatshëm tulle e 

godet në kokë, pastaj i bashkëngjitet i  pandehuri G.... i cili po ashtu fillon ta godas me grushte 

në pjesë të ndryshme të trupit ashtu që si pasojë e goditjeve i dëmtuari pëson lëndime trupore dhe 

atë gërvishtje në regjionin e gjunjëve, plagë shqyse në regjionin e kokës dhe regjionin e gishtit të 

V-të, të dorës së djathtë, e të cilat lëndime janë të natyrës së lehtë trupore, me pasoja të 

përkohshme për shëndetin,- 

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

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 akuzuarve E.A. 

dhe G.A.  manifestohen të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale është bërë në 

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

formohen të gjitha elementet e veprës penale se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale 

Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 dhe nenin 31 të KPRK-së ,, 

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

dispozitiv të këtij aktgjykimi, paraprakisht duke e vërtetuar përgjegjësinë e tyre penalo-juridike. 
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Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha 

rrethanat në kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit, si rrethanë lehtësuese për të akuzuarit  E.A. dhe G.A. veç e veç mori pranimin e fajësisë 

për veprën penale që akuzohen, pendimin e kryerjes së veprës penale, i kërkoj falje të dëmtuarit 

edhe i dëmtuari është shtetas i Republikës së Shqipërisë, j janë të pa punë,  të gjendje jo të mire 

ekonomike, kanë premtuar se veprime të tilla më nuk do të përsëris në të ardhmen kundër të 

dëmtuarit dhe ndaj askujt, hera e parë që ballafaqohen në gjykatë,  mbi bazën e këtyre rrethanave 

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

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

aktgjykimit 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 akuzuarve dhe me te 

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

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

shoqëri konform nenit 38 të KPRK-së. 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore-juridike në 

kontest civil është marrë në kuptim të nenit 463 par.1 dhe 2 të KPPRK-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. 

Vendimi për lirimin nga pagesa e taksës për Kompensimin e Viktimave të Krimit është 

marr në kuptim të dispozitës së nenit 453 par.4 të KPPRK-së. 

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

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.869/20  me datë 28.12.2020 

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.   


