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Numri i lëndës: 2020:143915 

Datë: 28.12.2020 

Numri i dokumentit:     01373895 

 

P.nr.957/20 

 

NË  EMER TË POPULLIT 

 

   

 GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni Penal, gjyqtari Adem Shabani, me praktikanten-procesmbajtëse Besa Murseli, në 

çështjen penale kundër të pandehurin D.A., nga Ferizaji, me vendbanim në rrugën “....”,  për 

shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nën par 1.4 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.1346/2020, të datës 10.11.2020, pas 

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

Zoni, të dëmtuarit N.M. dhe  të pandehurit D.A. me datën 21.12.2020,solli dhe publikisht 

shpalli kurse me datën 28.12.2020 përpiloi këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

Kundër të pandehurit: 

 

- D.A., nga Ferizaji, me vendbanim në rrugën “....”, i lindur me ...., në të njëjtin vend, 

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

shkollën e mesme, student, i pa martuar   i gjendjes së mesmet ekonomike mbrohet në liri, me 

numër personal...., mbrohet në liri-    

ËSHTË FAJTOR 

SEPSE:  

-  Me datën 18.09.2020, rreth orës 22:30, përball furrës “.... ” në rrugën “ Rexhep 

Bislimi ”, Komuna Ferizaj, pas një mosmarrëveshje verbale  ]i pandehuri me dashje që ti 

shkaktojë lëndime trupore e ka sulmuar fizikisht duke kapur për krahu dhe duke goditur në 

krahun e djathtë të dëmtuarin N.M., me ç’rast i njëjti nga këto goditje pëson lëndime të lehta 

trupore, me pasoja të përkohshme për shëndetin,- 

- me të cilën kreu veprën penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nën par 

1.4 të KPRK-së. 

Gjykata në bazë të dispozitave të neneve  4, 7, 17, 38, 69, 81 dhe 82 paragrafi 3 të 
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KPRK-së  nr. 06/L-074, dhe neneve 498, 499  të KPPRK-së, 

 

Të pandehurit D.A.  i shqipton: 

VËREJTJE GJYQËSORE 

I.  Me vërejtje gjyqësore të pandehurit D.A., i bëhet me dije se ka kryer një vepër të 

dëmshme dhe të rrezikshme, që përbën vepër penale dhe  nëse kryen prapë vepër penale të tillë, 

gjykata do të shqiptoj sanksion më të rëndë penal. 

II. Qëllimi i vërejtje gjyqësore është që t’i jepet kryesit Qortim kur, duke pasur parasysh 

të gjitha rrethanat në lidhje me veprën dhe kryesin, vërejtja gjyqësore është e mjaftueshme për 

të arritur qëllimin e dënimit.  

III.  I dëmtuari N.M., me vendbanim në Ferizaj, rruga “....” p/n. për realizimin e kërkesës 

pasurore-juridike ka udhëzuar në kontest civil.  

            IV. Obligohet i pandehuri të paguaj shpenzimet e procedurës penale për ekspertizën 

Mjeko Ligjore e datës 30.10.2020, lidhur me lëndimet që ka pësuar i dëmtuari   dhe - paushallin 

gjyqësor në shumë prej  40 ( katër dhjet) €uro, dhe taksa në shumën prej 30 €uro, konform nenit 

39 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të krimit, në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit të 

dhunshëm. 

 

A  r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka paraqitur aktakuzën Ferizaj PP/II.nr.1346/2020, të 

datës 10.11.2020, me të cilën ka ngarkuar të pandehurin D.A., nga Ferizaji, me vendbanim në 

rrugën “.... ”,  për shkak të veprës penale lëndimi i lehtë trupor nga neni 185 par.1 nen par 1.4 të 

KPRK-së. 

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

datën 21.12.2020, ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin kanë marrë pjesë prokurorja e 

shtetit Ajtene Zoni, i dëmtuari N.M. dhe i pandehuri D.A.. 

 

Në fillim të shqyrtimit fillestar gjykata  të pandehurin e ka udhëzuar në kuptim të nenit 

246.1 të KPPK-së pastaj gjyqtari gjykues  ka çmuar se të drejtat e të pandehurit, janë  

respektuar, e më pas prokurorja e shtetit i  ka lexuar aktakuzën  të pandehurit dhe pasi që 

gjyqtari është bindur se i njëjti e ka kuptuar në tërësi aktakuzën të njëjtit i ka dhënë mundësi të 

deklarohet mbi fajësinë apo pafajësinë e tij lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

I pandehuri D.A., në shqyrtimin fillestar  e pranon fajësinë për veprën  penale që 

akuzohet, i kërkoj fale të dëmtuarit që është prezent në gjykim, ka pasur disa problem me 

vllahun tim   dhe unë  jam penduar thellë, nuk punoj askund, jam duke studiuar kërkoj nga 

gjykata që me rastin e shqiptimit të dënimit të merr të gjitha rrethanat lehtësues  dhe ti shqipton 

një dënim më të lehtë. 
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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. 

 

Në shqyrtimin fillestar prokurorja e shtetit Ajtene Zoni, ka mbetur në tërësi pran akuzës 

së ngritur nga ana e prokurorit të shtetit si dhe kualifikimit juridik për veprën penale  e cila i 

vihet në barrë te pandehurit si në dispozitiv të aktakuzës, nga baza e pranimit të fajësisë nga të 

pandehurit i cili pranim gjen mbështetje të plotë edhe në provat tjera të cilat gjenden në shkresat 

e lëndës, i ka propozuar gjykatës që  të njëjtit ti  shpallë fajtorë dhe ti shqiptoi sanksion penal të 

paraparë me ligj përmes të cilit do të arrihet qëllimi ndëshkimor, ndërsa me rastin e matjes së 

llojit dhe lartësisë së dënimit si rrethana lehtësuese për të  pandehurin ti merr pranimin e 

fajësisë. 

I dëmtuari N.M. pajtohet me pranimin e fajësisë  nga i pandehuri në këtë fazë të 

procedurës penale i bashkëngjitët ndjekjes penale dhe parashtron 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 i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimin e kanë 

bërë vullnetarisht duke e mbështetur në provat që përmban aktakuza dhe në materialet e 

prezantuara nga ana e prokurorit të shtetit  dhe atë: në kallëzimin penale nr.2029-CF-1493 të 

datës 05.10.2020, Raporti mjekësor lëshuar nga Qendra Emergjente pranë Spitalit të 

Përgjithshëm në Ferizaj, me numër të protokollit 1102 i datës 12.09.2020, Ekspertiza Mjeko 

Ligjore e datës 30.10.2020, dhe   shkresave të tjera që gjinden në këtë lëndë. 

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit  D.A. 

manifestohen të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale lëndimi i lehtë trupor 

nga neni 185 par.1 nën par 1.4 të KPRK-së.   

 

Gjykata pasi analizoj të gjitha faktet e kësaj çështje penale, provave që gjinden në 

shkresat e lëndës vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të pandehurit dhe rrezikshmërinë 

konkrete të veprës penale, është hera e parë që ndeshet me ligjin pendimin për veprën penale që 

e ka kryer kërkim falje kërkuar të dëmtuarit në shqyrtimin fillestar, është student, andaj  duke 

marrë parasysh tërësinë e rrethanave dhe shkallën  e përgjegjësisë penale si dhe rrezikshmërinë 

konkrete të veprës penale  të pandehurit konform neneve 81, 82 të KPRK-së, dhe nenit 498 dhe 

499 të KPPRK-së, i shqiptoj vërejtje gjyqësore me bindjen se në rastin konkret edhe me 

shqiptimin e vërejtjes gjyqësore do të arrihet qëllimi i dënimit, në kuptim të preventives 

speciale dhe asaj gjenerale, ku një dënim i tillë është adekuat dhe në proporcion të drejt në 

raport me peshën e veprës penale, rrethanave të kryerjes së veprës penale, shkallen e 

përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të pandehurit., ku me  shqiptimin e vërejtjes gjyqësore 

kryesit i bëhet me dije se ka kryer një vepër të dëmshme dhe të rrezikshme që përbën vepër 

penale dhe nëse kryesi prapë kryen veprime të tilla gjykata do ti shqiptoj sanksion ma të rëndë 

penal. 
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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.957/20, 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. 

 


