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Numri i lëndës: 2019:218739 

Datë: 12.12.2019 

Numri i dokumentit:     00709613 

 

 P.nr.1085/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL Sipas gjyqtarit Shabi Idrizi, procesmbajtësen Albina Varoshi-

Haxhimusa, në çështjen penale kundër të akuzuarit A.J nga....., për shkak të veprës penale - 

Sulmi nga neni 184 par 1 lidhur me par 3 nenpar 3.1lidhur me nenin 248 par 2 të KPRK-së, 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.1618-7/19 të dt. 07.10.2019, pas 

mbajtjës së shqyrtimit gjyqsor në praninë e përfaqësuesit të akuzës – Prokurorit të Shtetit 

Paulin Pashku, si dhe të akuzuarit A.J më datë 29.11.2019 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa 
me dt. 05.12.2019 përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

 

I akuzuari A.J me vendbanim në rrugën “ ......”Shtime, i lindur  në Beograd më dt. ......, nga i 

ati R.... dhe e ëma I..... e gjinisë K...., përkatisa etnike ashkali, shtetas i Republikës së 

Kosovës dhe shtetas i Gjermnaisë, ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, prind i 3 fëmijëve 

i gjendjës së mesme ekonomike , puntor ,i padënuar më parë me numër personal ......, mbrohet 

në liri.  
 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Për shkak se, 
 
Me dt. 18.08.2019, reth ores 21.10 min, në rrugën “ .....” , në Shtime, përkatishtë në 
shtëpinë e tyre të përbashkët, i pandehuri ka shkaktuar dhunë në familje, në atë 
mnyrë që për shkak të një mosmarrëveshje të ndodhur aty për aty, me dashje dhe me 
qëllim të cenimt të dinjitetit të personit tjetër mbrenda mardhënjës familare e sulmon 
të dëmtuarën motrën e tij L.J e cila vuan nga smundje mendore, duke e goditur të 
njenjtën një here me shuplakë në ftyrë. 
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Me çka ka kryer veprën penale, sulmi nga neni 184 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 3 nenpar 

3.1 lidhur me nenin 248 par 2 te KPRK-se.     
Andaj gjykata duke u bazuar me dispozitat e nenit 2,5 11, 38, 71,72, 79 dhe neneve 365 dhe , 

453 dhe të KPPK-së  i shqipton;  

 

 

VËREJTJE GJYGJËSORE 

 

 
Me të cilën të akuzuarit i bëhet me dije se ka kryer veprim  të dëmshëm dhe të rrezikshëm që 
përbën vepër penale dhe po qese prapë kryejnë vepër të tillë gjykata do t’iu shqiptoj sanksion 
më të rreptë penal. 
 
 
Detyrohet i   akuzuari që kësaj gjykate të ia përmbush shpenzimet e procedurës në emër të 
paushallit gjygjësor në lartësi prej 20.00 euro dhe në fondin e kompenzimt të vitikmave të 
dhunës shumën prej 30.00 euro në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë.  

 

 

A r s y e t i m 
 

 

Prokuroria Themelore Ferizaj ka paraqitur aktakuzën me numër PP/II.nr.1618-7/19 të datës 

07.10.2019 ndaj të akuzuarit A.J nga Shtimja, për shkak të veprës penale sulmi nga neni 184 

paragrafi 1 lidhur me paragrafin 3 nenpar 3.1 lidhur me nenin 248 par 2 te KPRK-se.duke 

propozuar që i akuzuari të shpallet fajtor dhe t’i shqiptohet sanksioni penal konform ligjit në 

fuqi . 

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar mr dt.. 
07.11.2019 në të cilën I akuzuari nuk e ka pranuar fajsinë ndërsa në shqyrtimin kryesor 
të dt. 29.11.2019 pranon fajsinë për të gjitha pikat e aktakuzës duke shprehur 
mendimin se është i penduar për veprimin e tij , premton në të ardhmën se do jetë më 
i kujdesëshëm dhese veprimin eka kryer duke menduar se po I ndimhon motërs për 
shkak gjendjës së saj mendore dhe kërkon nga gjykata të i shqiptoj një denim sa më të 
butë. 

 

Prokurori i Shtetit në fjalën përfundmtare duke shprehur mendimin e tij përkitazi me 

pranimin e fajësisë, ka vlerësuar se ekziston baza për pranimin e fajësisë së të akuzuarit, duke i 

propozuar Gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe t’i shqipton dënim sipas ligjit ngase pos 

pranimit të fajsisë  është i mbshtetur edhe në provat materiale. 
 
E dëmtura është deklaruar delaron se nuk i bashkangjitet ndjekjës penale dhe nuk 
ushtron kërkes pasuro-juridike . 
 
Pasi që i akuzuari ka pranuar fajësinë që në fillim të shqyrtimit gjyqsor, gjykata për të vlerësuar 

pranimin e fajësisë e duke pasur parasysh edhe mendimin e Prokurorit të Shtetit, shqyrtoi me 

kujdes faktet e parapara nga neni 248 par. 4 lidhur me nenin 326 të KPPK-së dhe me këtë rast 

vlerësoi se: 
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- i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit; 

- pranimi është bërë vullnetarisht; 

- pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova materiale të rastit konkret dhe atë me provat e 

paraqitura nga Prokurori i Shtetit të cilat gjenden në shkresat e lëndës, të gjitha këto prova të 

mbledhura gjatë procedures hetimore; 

- akuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

Me qenë se i akuzuari ka pranuar fajësinë i cili është në përputhje me kriteret e përshkruara më 

lartë, gjyqtari individual konform nenit 248 paragrafit 4 lidhur me nenin 326 të KPPK-së, ka 

vlerësuar se nuk është e nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit 

dhe për këtë arsye ka  vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

 

Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale sulmi nga neni 184 paragrafi 1 lidhur 

me paragrafin 3 nenpar 3.1 lidhur me nenin 248 par 2 te KPRK-se. 

 

Me rastin e vendosjes për shqiptimin e vërejtjes gjyqësore ndaj të pandehurit A.J gjykata mori 

parasysh rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale, pasojat e veprës,kontributin e të 
demtuarës si dhe vet qellimin e të pandehurit që të i ndihmoj të dëmtuarës andaj i 

shqiptoi vërejtjën gjyqësore, ku kjo vërjetje gjyqësore do të ndikoj pozitivisht tek i pandehuri 

dhe do arrihet efekti i denimit në kuptim të nenit 38 të KPK - së.  

 

Konform neneve 450 dhe 453 të KPPK-ës, obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve dhe 

të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 50.00 €, ne afatin prej 15 ditesh pasi qe 

aktgjykimi të merr formën e prerë nën kërcënimit të përmbarimit me dhunë si dhe conform 

nenit 463 të KPPK-së ka udhzuar palën që kërkesen pasuroro-juridike ta realizoj  në 
kontest civil. 
 

Nga arsyet e sipër cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:218739, 29.11.2019 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Shabi Idrizi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 


