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Numri i lëndës: 2018:037001 

Data: 10.09.2018 

Numri i dokumentit:     00116684 

 

P.nr. 89/2018 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 
  GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEGA NË SHTËRPCË – 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI PENAL, gjyqtari Bersim Shaipi, me 

sekretareshën juridike Ollivera Stojkoviq, në lëndën penale të të akuzuarit B.S nga 

f......, Komuna e Shtërpcës, për shkak të veprës penale Lën-dim i trupor nga neni 188 

par.2 të KPRK-a, sipas aktakuzës së Prokurorisë themelore në Ferizaj PP/II.nr.248-

8/18 të dt.26.06.2018, në prani të prokurorit të shtetit Abdu-llah Abedini, të akuzuarit 

dhe të dëmtuarës, pas seancës për dëgjimin fillestar, me dt.04.09.2018, solli dhe me 

dt.05.09.2018 publikisht e shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 
I akuzuari B.S nga f. ....., Komuna e Shtërpcës, nga babai V.... dhe e ëma R...., 

i vajz. R...., i lindur me dt.....në f. ....., Komuna e Shtrërpcës, ku edhe tani jeton, Serb, 

shtetas i Republikës së Kosovës, ka kryer shkollën fillore, i papunësuar, i gjendjes së 

dobët materiale, deri më tani i pagjykuar, mbrohet në liri, 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

 1. Sepse me dt.30.11.2017, rreth orës 21,00 në shtëpinë e tyre në f. ....., Komuna 

e Shtërpcës, pas një fjalosjeje me bashkëshorten e vet M.S, e sulmon fizikisht duke e 

goditur me pjatë të njëjtën në pjesën e kokës, mjet i përshta-tshëm për shkaktimin e 

lëndimit e pastaj e ka tërhequr me dorë, me ç'rast asaj i ka shkatuar lëndime të lehta 
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trupore në formë të gërvishtjes së parakrahut të përshktuar në ekspertizën mjekësore 

të dt.08.06.2018,   

  

Me çka ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 

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  

 

 

VËREJTJE GJYQËSORE  

 

2. I akuzuari obligohet të paguan shpenzimet e procedurës penale në emëër të 

paushallit gjyqësor në shumë prej 20 € (njëzetë €uro) dhe në emër të Fondit për 

mbrojtjen e viktimave në shumë prej 30 € (tridhjetë €uro), të gjitha në shumë prej 50 

€ (pesëdhjetë €ro), në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, nga dita e plotfuqishmë-risë 

së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria themelore në Ferizaj, Departamenti i përgjithshëm, ka ngritur 

aktakuzën e lartpërmendur kundër të akuazuarit B.S nga f. ....., Komuna e Shtërpcës, 

për shkak të veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga nenei188 par.2 të KPRK-së. 

 

Në dëgjimin e parë i cili është mbajtur me dt.04.09.2018 në të cilin është lexuar 

aktakuza e prokurorit shtetëror pas së cilës i akuzuari B.S ka dek-laruar se e ka kuptuar 

aktakuzën dhe veprën penale e cila i vihet në barrë, duke shtuar se e pranon fajsinë për 

kryerjen e kësaj vepre penale.  

 

  Gjyqtari pas dëgjimit të palëve, solli aktvendim me të cilin aprovohet pranimi 

i fajsisë pasi është konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për të njëjtën. 

Gjyqtari ka konstatuar se pranimi i fajsisë nga i akuzuari është bëërë vullnetarisht pasi 

e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimirt të fajsisë, se pranimi i fajsisë bazo-het në 

faktet lëndore të cilat i përmbanë aktakuza dhe se e njëjta është në përputhje me 

rregullat ligjore. 

 

Në bazë të të më parë shënuarave gjyqtari ka vërtetuar këtë gjrnddje faktike:  
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- Se i akuzuari B.S me paramendim e ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë 

trupor nga neni 188 par.2 të KPRK-së, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

Neni 188 par.2 i KPRK-së rregullon se përë këtë formë të veprës penale 

kërcënon me dënim burgimi në kohëzgjatje deri në tri (3) vite.  

 

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

të akuzuarit qëndrojnë elementet qenësore të kësaj vepre penale dhe se për të njëj-tën 

është penalisht përgjegjës. 

 

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

udhëhequr nga dispozitat e neneve 73 dhe 74 të KPRK-së ka marrë parasyshë të gji-

tha rrethanat të cilat ndikojnë në llojn dhe lartësinë e dënimit. Për shqiptimin e 

Vërejtjes gjyqësore janë marrë parasyshë rrethanat lehtësuese: Pranimi i fasjsisë, 

pendimi për të njëjtën, qëndrimi i tij para gjykatës, premtimi se në të ardhmen nuk do 

të kryen asnjë vepër tjetër penale, gjendja e dobët ekonomike e të akuzuarit dhe 

familjes së tij, statusi i tij familjar se është i martuar dhe baba i katër fëmijëve, 

marrëdhënia e tij familjare me të dëmtuarën e cila i është bashkëshorte e cila e ka 

pranuar kërkimfaljen e të akuzuarit e e cila nuk i është bashkëngjitur ndjekjes penale 

ndaj të akuzuarit dhe nuk ka parashtruar kërkesë pasurore juridike, papunësinë dhe 

pagjykueshmërinë e tij. Gjyqtari pos rrethaanave të përmendura lehtësuese në anën e 

të akuzuarit ka marrë parasyshë edhe propozimin e prokurorit të shtetit që pas pranimit 

të fajsisë i akuzuari të dënohet më butë. Përkundër rrethanave lehtësuese në anën e të 

akuzuarit gjyqtari nuk ka gjetur asnjë rrethanë rënduese ndaj të akuzuarit. 

 

Sipas bindje së gjyqtarit, Vërejtja gjyqësore e shqiptuar ndaj të akuzuarit B.S 

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

përputhje me peshën e veprës penale dhe me shkallën e përgje-gjësisë së të akuzuarit, 

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

speciale mbi të akuzuariin që t'a zbrapsë nga kryerja e veprave tjera penale dhe 

rehabiliton, ashtu edhe në kuptim të prevendtivës së përgjitshme në kryesit e tjerë 

potencial, në kuptim të nenit 41 të KPRK-së. 
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Vërejtja gjyqësore paraqet tërheqjen e vërejtjes ndaj të akuzuarit dhe gjyqtari 

është bindur se e njëjta është e mjaftueshme të arrinë qëllimin e ndëshkimit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është sjellë konform nenit 451 par.1 të 

KPPRK-së lidhur me nenin 450 par.1 dhe 2 pika 6 të KPPRK-së.  

 

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

aktgjykimi.   

   

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEGA NË SHTËRPCË 

P.nr.89/2018 i dt.05.08.2018 

 

                                                                                           Gj y q t  a r i   
                                                                                             Bersim Shaipi  

 

KËSHILLË JURIDIKE:  

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa në afat  

prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të dërgesës  

me shkrim të aktgjykimit, Gjykatës së apelit në  

Prishtinë, përmes kësaj gjykate – Dega në Shtërpcë.  

 

 

           U.D. 

          - prokurorit shtetëror  

          - të akuzuarit 

          - të dëmtuarës 

          - në shkresa të lëndës 

 

Nga serbishtja e përktheu  

A.Z 

 

 

 

 

 

 

 


