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Numri i lëndës: 2021:138171 

Datë: 06.09.2021 

Numri i dokumentit:     02146960 

 

2021:154209 

NË  EMER TË POPULLIT   

 GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Penal, gjyqtari  Adem Shabani, me procesmbajtësen Liridona Azemi, në çështjen penale kundër 

të akuzuarit G.S., me vendbanim në Ferizaj, rruga ” .... “, për shkak të veprës penale Shkaktimi 

i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 par.6 lidhur me par 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës  së 

Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.959/2021 e dt.13.07.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit 

fillestar në prani të përfaqësuesit të akuzës-prokurorit të shtetit Albert Zejnullahu, i akuzuarit 

G.S., me datën17.08.2021,  solli dhe publikisht shpalli kurse me datën 06.07.2021 e ka përpiluar 

këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I akuzuari G.S., me vendbanim në Ferizaj, rruga ” .... “, i lindur me datën ...., në Ferizaj, 

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

e mesme, martuar, baba i dy fëmijëve, i  gjendjes të mesme ekonomike, i pa dënuar deri më tani, 

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

ËSHTË  FAJTORË 

 

SEPSE: Me datë23.03.2021,  rreth orës 09:00, në rrugën magjistrale Ferizaj-Kaçanik, 

afër urës së Gjilanit, i pandehuri, nga pakujdesia, ka rrezikuar sigurinë e përgjithshme të jetës së 

njerëzve, në atë mënyrë që i njëjti si person përgjegjës për tu kujdesur për qenin e tij të racës 

sharri- mix nga pakujdesia ka lënë qenin të zgjidhur, ashtu që derisa i dëmtuari B.M. kishte hyrë 

për të shikuar dyer dhe dritare para se të hyjë në oborr të lokalit nga prapa ju ishte vërsulur qeni, 

ku e kishte rrëzuar në tokë dhe kishte filluar ta kafshojë në pjesë të fytyrës dhe trup, deri kishte 
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ardhur i pandehuri i cili e kishte marrë qenin dhe e kishte dërguar në koliben e tij, duke i 

shkaktuar të dëmtuarit lëndime të lehta trupore, me pasoja a të përkohshme për shëndetin të cilat 

paraqesin plagë nga kafshimi i qenit në regjionin e fytyrës, gluteal dhe parakrahun e majtë,-  

-me çka ka kryer  veprën penale Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 

par.6 lidhur me par 1 të KPRK-së .  

Gjykata në bazë të neneve 4, 7, 17, 38, 43, dhe 69 të KPRK-së, dhe neneve 365, 450, dhe 

463  të KPPRK-së  të akuzuarin e  

GJ Y K O N 

 

Të akuzuarit G.S., i shqipton dënimin me gjobë në shumë prej 200 /dyqind / €urosh, të 

cilin dënim me gjobë është i obliguar ta paguan në   afat prej 60 ditësh, konform nenit 46 par.2 

të KPRK-së, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Në rast se personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mundet ta paguan dënimin në të holla, 

sipas nenit 46 par.3 të KPK-së, i njëjti dënim do t’i shndërrohet në dënim me burgim ashtu që 

për çdo 20 €uro, do t’i llogaritet një (1) ditë burgim.  

         

 Obligohet i akuzuari të paguaj shpenzimet e procedurës penale për ekspertizën mjeko- 

ligjore shumën prej 20 €uro,  paushallin gjyqësor në shumë prej nga 20 (njëzetë) €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 të gjitha  në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 I dëmtuari  B.M., me vendbanim në Fshatin ...., lagja e ...., K. Ferizaj, për realizimin e 

kërkesës pasurore-juridike është udhëzuar në kontest civil.   

A  r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka paraqitur aktakuzën PP/II.nr.959/2021 e 

dt.13.07.2021, me të cilën ka ngarkuar të akuzuarin akuzuarit G.S., me vendbanim në Ferizaj, 

rruga ” .... “, për shkak të veprës penale Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 par.6 

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

datë 17.08.2021, ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin kanë marrë pjesë prokurori i shtetit 

Alber Zejnullahu, i akuzuarit G.S., kurse i dëmtuari B.M. është ftuar me ftesë të rregullt, ku nga 

fletë kthesa për dorëzim personal me datën 29.07.2021 e ka pranuar bashkëshort a e ti , por i 

dëmtuari është paraqitur në gjykatë dhe e ka njoftuar gjyqtarin gjykues se për datën për të cilën 

është ftuar që të paraqitet në gjykatë nuk mundet me u paraqitur pasi ka me udhëtuar jashtë 

Kosovës. 

Në shqyrtimin fillestar gjyqtari ka konstatuar se i akuzuari në afatin ligjor me kohë së 

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

Në fillim të shqyrtimit fillestar i akuzuari është  udhëzuar në kuptim të nenit 246.1 të 

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

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

njëjti e ka kuptuar në tërësi aktakuzën me të cilën është akuzuar, të njëjtit i ka dhënë mundësi të 

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

I akuzuari G.S., ka deklaruar se e ndien veten fajtorë dhe e pranon fajësinë për veprën 

penale për të cilën është akuzuar siç është e përshkruar në aktakuzë, i kërkon faje palës së 

dëmtuar edhe pse nuk është i pranishëm në gjykim, dhe unë posa kamë dëgjuar se qeni im i racës 

së Sharrit se është duke lehur kamë vërejtur se e ka sulmuar në pale të cilin nuk e kamë njohur 

aty kishte qenë edhe punëtori i autolarjes i cili kishte tentuar që të largoj qenin ku pastaj e kishte 

marr qenin dhe e kishte dërguar në koliben e tij dhe e kishte mbyllur e pastaj personin të cilin e 

kishte kafshuar e kishte vërejtur se kishte lëndime në pjesën e fytyrës afër gojës dhe në duar, 

pastaj e kishte marr dhe e kishte dërguar në QE – Ferizaj, ka kërkuar nga gjykata që me rastin e 

shpalljes fajtor  ti shqiptohet një sanksion penal më i butë pasi është mbajtës  familjes. 

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. 

Prokurori i shtetit Albert Zejnullahu, ka theksuar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga 

ana e të akuzuarit pasi pranimi  i fajësisë është bërë konform ligjit dhe pranimi mbështetet edhe 

me provat materiale që gjenden në shkresat e kësaj lënde  me rastin e shqiptimit të dënimit të 

mere parasysh si rrethanat lehtësuese dhe rënduese, ku si rrethanë rënduese të mere pasojat e 

shkaktuara palës së dëmtuar, kurse si rrethanë lehtësuese të merr pranimin e fajësisë dhe 
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pendimin për kryerjen e kësaj vepre penale, de kujdesin për të dëmtuarin lidhur me lëndimet që 

ka marrë nga qeni i tij. 

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 akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimin e ka bërë 

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

Procesverbali mbi marrjen në pyetje të dëmtuarit – dëshmitarit B.M., i datës 31.03.2021, në 

Stacionin Policor në Ferizaj; Deklarata e të dëmtuarit – dëshmitarit B.M., e dhënë me datë 

25.03.2021, në Stacionin Policor në Ferizaj; Procesverbali mbi intervistimin e të pandehurit G.S., 

e dhënë me datë 06.05.2020, në Stacionin Policor në Ferizaj; Deklarata e të pandehurit G.S., e 

dhënë me datë 25.03.2021, në Stacionin Policor në Ferizaj; Informacionet mbi identitetin e qenit 

dhe mbi vaksinimin kundër tërbimit; Raporti mjekësor i lëshuar nga Spitali i Përgjithshëm – 

Qendra Emergjente Ferizaj, me numër të protokollit 504, i datës 25.03.2021; Raporti mjekësor i 

lëshuar nga SHSKUK – Klinika Emergjente – Prishtinë, me numër të protokollit 16196, i datës 

25.03.2021; Mendimi i ekspertit mjeko – ligjor Dr. M.G., me numër reference Fe-315/21, i datës 

04.07.2021; Foto dokumentacioni si dhe  provat e tjera që gjenden në lëndë. 

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit manifestohen 

të gjitha elementet e veprës penale  Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 par.6 

lidhur me par 1 të KPRK-së. 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat 

në kuptim të nenit 69 të KPRK së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, si rrethanë 

lehtësuese për të akuzuarin mori pranimin e fajësisë, pendimin e kryerjes së veprës penale, 

kërkim falje kërkuar të dëmtuarit, veprën penale për të cilën akuzohet nuk e ka kryer me dashje 

por nga pakujdesia, është kujdesur për gjendjen e tij shëndetësore, ka theksuar se është hera e 

parë që ballafaqohet me gjykatë, me çka ka treguar sinqeritet në procedurën penale,  mbi bazën 

e këtyre rrethanave gjykata vlerësoi shkallën e  përgjegjësisë penale të të akuzuarit dhe 

rrezikshmërinë konkrete të kësaj vepre penale, dhe në kuptim të të gjitha këtyre, i shqiptoj 

dënimin me gjobë në shumë prej 200 / dyqind / €urosh, të cilin dënim me gjobë është i obliguar 

ta paguan në   afat prej 60 ditësh, konform nenit 46 par.2 të KPRK-së, nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi, si në dispozitiv 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 

akuzuarit dhe me te arrihet qëllimi ndëshkimor në kuptim të preventivës speciale që i akuzuari 
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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  për udhëzimin e palës së dëmtuar  B.M., me vendbanim në Fshatin  ..., lagja e 

...., Komuna Ferizaj, për realizimin e kërkesës pasuror-juridike, është sjell në bazë  nenit 463 

parag.1 lidhur me par 2.të KPPK-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 mbi kompensimin e taksës për Kompensimin e Viktimave është sjell në bazë të 

nenit  39 parag.1 nën par. 3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të krimit Nr.05/L-036. 

Nga sa u tha më lart është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

2021:154209 datë 06.09.2021 

 

       Procesmbajtëse                                                                      Gjyqtari 

            Liridona Azemi                                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.  


