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Numri i okumentit:     00058918 

 

 

P.nr.128/2016 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

  GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEGA NË SHTËRPCË - 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, gjyqtari inddividual Bersim Shaipi, me sekretareshën 

juridike Ollivera Stojkoviq, në lëndën penale të të akuzuarës N.S nga f. ...., Komuna 

e Shtërpcës, për shkak të veprës penale Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 

365 par.6 lidhur me par.2 dhe 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

themelore në Ferizaj, Departamenti i përgjithshëm, PP/II.nr.2600-1/2014 të 

dt.20.12.2016, të cilën e ka përfaqësuar prokurori Dushko Manitasheviq, pas 

mbajtjes së shqyrtimit publik fillestar me dt.23.05.2018 të njëjtën ditë publikisht e 

kumtoi këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

 E akuzuara N.S, nga babai C.... dhe e ëma M...., i vajzërisë T...., e lindur me 

dt....., në f....., Komuna e Shtërpcës, me banesë në f. ...., Komuna e Shtërpcës, Serbe, 

shtetase e Republikës së Koso-vës, e martuar, nënë e katër fëmijëve, e gjendjes së 

varfër materiale, e ka kryer Shko-llën fillore, me profesion amvise, më parë nuk ka 

qenë e gjykuar, mbrohet nga liria,  

 

ËSHTË FAJTORE 

 

 1. Sepse me dt.20.09.2014 rreth orës 14,00, në f. .... në shtëpinë e vet, 

përkundër detyrimeve ligjore nuk ka ndërmarrë masat e domosdoshme duke mos 

vendosur përgatitjen për masa të sigurisë, nga pakujdesia ka shkaktuar rrezik për 

jetën e njerëzve në mënyrë që e ka lënë qenin pa e lidhur, me ç'rast qeni e ka sulmuar 

të miturin S.D ashtu që e ka rrëzuar dhe kafshuar në hundë duke i shkaktuar lëndime 

të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin të përshkruara në  ekspertizën 

medicinale gjyqësore të dt.26.10.2016.  

 

- Me çka ka kryer veprën penale Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm 

nga neni 365 par.6 lidhur me par.2 dhe 1 të KPRK-së,  

 

Andaj gjyqtari individual në bazë të neneve 85 dhe 86 të KPRK-së dhe 

neneve 498, 499 dhe 500 të KPPRK-së i shqipton  
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VËREJTJE GJYQËSORE 

 

2. I dëmtuari S.D për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhë-zohet në 

procedurë kontestimore. 

 

3. E akuzuara obligohet të paguan shpenzimet e procedurës penale dhe atë: në 

emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20 € (njëzetë €urosh) dhe në emër të Fondit 

për mbrojtjen e viktimave shumën prej 30 € (tridhjetë €urosh), krejt në shumë të 

përgjithshme prej 50 € (pesëdhjetë €urosh) në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria themelore në Ferizaj, Departamenti i përgjithshëm, ka ngritur akt-

akuzën e lartëshënuar kundër të akuzuarës N.S nga f. ...., Ko-muna e Shtërpcës, për 

shkak të veprës penale Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par.6 lidhur 

me par.2 dhe 1 të KPRK-së. 

 

Në shqyrtimin fillestar i cili është mbajtur me dt.23.05.2018 në të cilin është 

lexuar aktakuza e prokurorit shtetëror pas të cilit e akuzuara N.S ka deklaruar se e ka 

kuptuar aktakuzën dhe veprën penale e cila asaj i vihet në barrë, duke shtuar se e 

pranon fajsinë për kryerjen e kësaj vepre penale.  

 

Në shqyrtimin publik fillestar gjyqtari pas dëgjimit të palëve, ka sjellë aktve-

ndim me të cilin e ka aprovuar pranimin e fajsisë pasi ka konstatuar sa janë përmbu-

shur të gjitha kushtet ligjore për të. Gjyqtari ka konstatuar se pranimi i fajsisë nga e 

akuzuara është bërë vullnetarisht pasi e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajsisë, se pranimi i fajsisë bazohet në faktet e pretenduara që i përmbanë aktakuza 

dhe se e njëjta është në pajtim me rregullat ligjore 

 

Në bazë të të dhënave të mëparme gjyqtari ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

- Se e akuzuara N.S me paramendium e ka kryer veprën pe-nale Shkaktimi i 

rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par.6 lidhur me par.2 dhe 1 të KPRK-së, në 

kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar në dispozitivin e këtij aktgjy-kimi. 

 

Neni 365 par.6 lidhur me par.2 dhe 1 të KPRK-së rregullon se kjo formë e ve-

prës penale është e dënueshme me dënim në të holla ose me burgim në kohëzgjatje 

deri në tri (3) vite. 

 

Në bazë të krejt të dhënave pakontestueshëm është vërtetuar se në veprimet e 

të akuzuarës janë arritur të gjitha elmentet e qënies së kësaj vepre penale dhe se për 

të njëjtën është penalisht përgjegjëse. 

 

Me rastin e shqiptimit të dënimit (individualizimit të të njëjtit) gjyqtari duke u 

udhëhequr nga dispozitat e nenit 73 dhe 74 të KPRK-së i ka marrë parasyshë të gjitha 

rrethanat të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit. Për shqiptimin e vërejtjes 

gjyqësore janë marrë parasyshë rrethanat lehtësuese: Pranimi i fajsisë, se është pen-

duar për kryerjen e kësaj vepre penale, qëndrimi i saj para gjykatës, premtimi se në të 

ardhmen nuk do të kryen asnjë vepër tjetër penale, gjendja e varfër materiale e të 
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akuzuarës, statusi i saj familjar se është e martuar dhe nënë e katër fëmijëve, papunë-

sinë dhe pagjykueshmërinë e saj.  

 

Gjyqtari pos rrethanave të përmendura lehtësuese në anën e të akuzuarës ka 

marrë parasyshë edhe propozimin e prokurorit të shtetit që pas pranimit të fajsisë e 

akuzuara të dënohet më butë.  

 

Përkundër rrethanave lehtësuese në anën e të akuzuarës gjyqtari nuk ka gjetur 

asnjë rrethanë rënduese për të akuzuarën. 

 

Sipas bindjes së gjyqtarit, vërejtja gjyqësore e shqiptuar të akuzuarës N.S 

duke i pasë në pah rrethanat e lartpërmendura, paraqet dënimin i cili është në 

harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të akuzuarës, me 

bindjen se i njëjti do të arrinë qëllimin e ndëshkimit si në kuptim të preventivës 

speciale ndaj të akuzuarës që t’a zbrapsë nga kryerja e veprave tjera penale dhe 

rehabiliton dhe në kuptim të preventivës së përgjithshme në kryesit e tjerë potencial, 

në kuptim të nenit 41 të KPRK-së. 

 

Vërejtja gjyqësore paraqet tërheqje vërejtjeje ndaj të akuzuarës dhe gjyqtari 

është i bindur se e njëjta do të arrinë qëllimin e dënimit. 

  

Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike të të dëmtuarit është sjellë në kuptim 

të nenit 463 par.1 dhe 2 të KPPRK-së. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është sjellë në kuptim të nenit 451 

par.1 të KPPRK-së lidhur me nenin 450 par.1 dhe 2 të KPPRK-së. 

  

Në bazë të krejt ekspozesë së mëparme është vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEGA NË SHTËRPCË 
DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.73/2017 i dt.16.02.2018 

                                                                                                                   Gjyqtari 

                      Bersim Shaipi 
                  Nënshkrimi i palexueshëm 

KËSHILLË JURIDIKE:   

Kundër këtij aktgjykimi mund t’i parashtrohet  

ankesa Gjykatës së Apelit në Prishtinë, në afat  

prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të të njëjtit.  

Ankesa në ekzemplarë të mjaftueshëm i dorëzohet 

Gjykatës themelore – Degës. 

 

U.D. 

- prokuroit shtetëror 

- të akuzuarit 

- të dëmtuarit 

- në shkresa  

 

Nga serbishtja e përktheu 

A.Z 

 

 


