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Numri i dokumentit:     00606443 

 

 

 

PKR. nr. 6/19 

 NË EMËR TË POPULLIT 

 

                   

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti për Krime të Rënda -   

trupi gjykues i përbërë nga gjyqtarët :  Gëzim Pozhegu kryetar, Shaqir Zika dhe Manduhije 

Syla anëtarë, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Arbënore Basha, në çështjen penale kundër të 

akuzuarit Sh. K.nga fshati D., Komuna e Rahovecit, për veprën penale lëndim i rëndë trupor 

nga neni 186 par.3 nënpar.3.1. lidhur me par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore – Departamenti për Krime të Rënda në Gjakovë PP/I.nr.1/2019 të datës 07.02.2019, 

pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor publik me datë 08.10.2019, në pranin e prokurorit të 

Prokurorisë Themelore –Departamenti për Krime të Rënda në Gjakovë, të akuzuarit Sh. K., 

mbrojtësit të tij R. H. avokat nga Rahoveci, të dëmtuarit S. Th. dhe përfaqësueses së autorizuar 

së tij  F. X. avokate nga Gjakova, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 28.10.2019, 

përpiloi këtë : 

 

 

A K T GJ Y K I M 

  

          

            I akuzuari Sh. K., i biri i Shabanit dhe nënës Z., e gjinisë Th., data e lindjes . . . në 

Gjakovë, tani me banim në fshatin D., Komuna e Rahovecit, me nr. personal ...., ka të kryer 

shkollën fillore, i pamartuar,  i papunë, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar – shtetas i 

Republikës së Kosovës, i padënuar më parë. 

 

 

 

ËSHTË   FAJTOR 

 

 

Sepse: 

 

Me datën 01.01.2019, në fshtin Q., Komuna e Rahovecit tjetrit me dashje i shkakton lëndim të 

rëndë trupor të dëmtuarit S. Th. nga fshati Q., Komuna e Rahovecit, në atë mënyrë që ditën 

kritike rreth orës 16.20/h i pandehuri Sh. K. gjersa ishte  duke drejtuar me automjetin e 

udhëtarëve BMW ngjyrë vishnje, me tabela të regjistrimit . . ., në  rrugën D.-Q. dhe në çastin 

kur arrin në afërsi të shitores “K.” me të vërejtur të dëmtuarin S. Th. nga fshati Q. , K .Rahovec 

i cili ishte duke ecur në këmbë në afërsi të shtëpisë së tij, e rrit shpejtësinë e automjetin dhe me 

pjesën e parme të automjetit e godet në pjesën e poshtme të trupit të tij, në këmbë,  me  ç ‘ rast 
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i shkakton lëndime të rënda trupore dhe menjëherë largohet  me automjet nga vendi i ngjarjes 

në drejtim të panjohur gjersa i dëmtuari menjëherë dërgohet në Spitalin Rajonal ”I. G.” në 

Gjakovë për ofrimin e ndihmës mjekësore, gjersa i pandehuri pas një pune operativo taktike 

arrihet që të arrestohet nga ana e policisë të njëjtën ditë rreth orës 18:30/h. 

   

 

- Me çka ka kryer veprën penale  lëndim i rëndë trupor nga neni 186 par.3.  

nënpar.3.1. lidhur me par. 1 të KPRK-së. 

 

  

Andaj, Gjykata në kuptim të nenit 3, 6, 17, 21, 38, 42, 44, 69,70, 79, neni 186 par.3. 

nënpar.3.1. lidhur me  par.1, të KPRK-së si dhe neneve 359 paragraf 2, 365, 450, 463 të 

KPPK-së, të akuzuarin Sh. K.e     

 

 

GJ Y K O N 

 

 

Me dënim  me burgimi në kohëzgjatje prej 9 ( nëntë ) muaj, në të cilin dënim në bazë të 

nenit 79 llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim  nga data 01.01.2019 deri më 30.05.2019 

dhe koha e kaluar në arrest shtëpiak deri më datën 08.10.2019. 

 

Në kuptim të nenit 450 par.4 të KPPK-së, i akuzuari obligohet që ti paguaj shpenzimet 

procedurale  penale në shumë prej njëzetepesë (25) €, dhe në emër të paushallit gjyqësor dhe 

shumën prej njëzetepesë (25) € si dhe pesëdhjetë (50)  € në emër të kompensimit të viktimave 

të krimit, konform neni 39 par.3, nënpar.3.2 të Ligjit për kompensimin e viktimave të krimit, e 

cila shumë duhet paguar në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit. 

 

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

Të akuzuarit iu është nderprehër masa e arrestit shtëpiak me datë 08.10.2019. 

 

 

A r s y e t i m 

  

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë, Departamenti për Krime të Rënda, ka ngrit aktakuzë 

PP/I.nr.1/2019 të datës 07.02.2019, kundër të akuzuarit Sh. K.nga fshati D., Komuna e 

Rahovecit, për veprën penale lëndim i rëndë trupor nga neni 189 par.5 lidhur me par.2 

nënpar.2.1. të KPRK-së.   

 

Gjykata me datë 01.03.2019, ka mbajtur shqyrtimin fillestar, ku i akuzuari Sh. K.është 

deklaruar i pa fajshëm, për veprën penale me të cilën është akuzuar sipas aktakuzës   së 

Prokurorisë Themelore Gjakovë. 

 

Shqyrtimi i  dytë është mbajtur më  me datë  01.04.2019,  ku mbrojtësi i të akuzuarit 

avokati R. H. ka kundërshtuar provat dhe aktakuzën PP/I.nr.1/2019 të datës 07.02.2019 si të pa 

bazuar, ku dhe Prokurori i Prokurorisë Themelore – Departamenti për Krime të Rënda në 

Gjakovë, ka deklaruar se kundërshtimi i mbrojtësit të të akuzuarit avokat  R. H., është i pa 

bazuar. 
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Në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur pranë kësaj Gjykate, para leximit të aktakuzës 

prokurori i shtetit ka bërë ricilësimin e veprës penale të cekur si në aktakuzë  nga vepra penale  

“lëndimin i rëndë trupor nga neni 189 par.5. lidhur me par.2 nënpar.2.1. të KPRK-së”,  
në veprën penale “lëndimin i rëndë trupor nga neni 186 par.3. nënpar.3.1. lidhur me  

par.1. të KPRK-së”  sipas Kodit të  ri Nr. 06/L-074 si dispozitë më e favorshme për të 

akuzuarin.   
 

Pas ricilësimit  dhe leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit, gjykata e bindur 

se i akuzuari , e ka kuptuar aktakuzën, të njëjtit iu është dhënë mundësia që të deklarohet për 

pranimin ose mospranimin e fajësisë.  

 

Me këtë rast, gjykata e ka udhëzuar të akuzuarin për rëndësinë dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë në kuptim të nenit 326 të KPPK, kështu që i njëjti, ka deklaruar së është plotësisht i 

vetëdijshëm për rëndësinë e pranimit të fajësisë dhe shtonë së këtë deklarim e paraqet si 

shprehje e vullnetit të lirë, pasi që paraprakisht është konsultuar me mbrojtësin e tij dhe pasi  ai 

është kryes i kësaj vepre penale, andaj dhe në tërësi  e pranon fajësinë për veprën penale për të 

cilën është akuzuar.  

 

Përfaqësuesi i PTH në Gjakovë, prokurori Ali Uka, në fjalën e tij përfundimtare në 

tërësi ka mbetur pranë aktakuzës së parashtruar dhe ka propozuar që i akuzuari të shpallet 

fajtor dhe të dënohet sipas ligjit dhe i akuzuari të obligohet në pagimin e shpenzimeve  dhe 

paushallit gjyqësor. 

 

Përfaqësuesja e autorizuar e palës së dëmtuar av. F. X. në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se,  e mbështet  fjalën përfundimtare të prokurorit dhe deklaron se siç është deklarua 

edhe më parë kërkon kompensimin e dëmit material dhe jomateriale, dhe meqenëse palët në 

procedurë paraprakisht kanë arritur një pajtim  mes dy familjeve, me rastin e marrjes së 

vendimit të konsiderohet si rrethanë lehtësuese për këtu të akuzuarin. 

 

I dëmtuari S. Th. në fjalën  e tij përfundimtare deklaron se pajtohet me deklarimin e 

përfaqësueses së autorizuar av. F. X. dhe nuk ka çka të shtojë. 

 

Mbrojtësi i  të akuzuarit avokati  R. H., në fjalën përfundimtare ka deklaruar : Pasi që  i 

mbrojturi im  në mënyrë të vullnetshme e pranojë fajësinë  për veprën penale për të cilën 

ngarkohet nga ana e Prokurorisë së  shtetit , e po ashtu pasi që  u deklarua edhe prokurori i 

shtetit, i dëmtuari Sami,  dhe përfaqësuesja e autorizuar e të dëmtuarit, se vërtetë se këtu 

paraprakisht kemi arritur një pajtim në mes të 2 familjeve, gjykatës i propozojë që ta ketë 

parasysh këtë si rrethanë lehtësuese apo posaçërisht rrethanë lehtësuese , po ashtu gjykatës i 

propozojë që si rrethanë lehtësuese ta marr edhe pranimin e fajësisë, përmbajtjes dhe sjelljeve 

të të mbrojturit tim gjatë kohës sa ka qenë në paraburgim dhe në arrest shtëpiak. 

 

Andaj, gjykatës i propozojë që kur të vendos  për llojin dhe lartësinë e dënimit ndaj të 

mbrojturit tim ti ketë parasysh vetëm rrethanat lehtësuese si ato që i ceka më lartë, po ashtu 

edhe të tjerat që ia njeh ligji, që të mbrojturit tim ti shqiptohet një dënim sa më i butë.  

 

I akuzuari Sh. K.në fjalën përfundimtare ka deklaruar, se pajtohet me deklarimin e 

mbrojtësit të tij dhe deklaron se nuk ka çka të shtojë.. 

 

Gjykata duke vepruar në mbështetje të nenit 248 par.5 të KPPK-së, dhe pasi që ka 

vlerësuar se nuk ekzistojnë rrethanat për hedhjen e aktakuzës në kuptim të nenit 250 par.1, 2 

dhe 3 të KPPK-së ka aprovuar si të bazuar  pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit. 
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Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk ka nxjerr prova për faktin se sipas ligjit për këtë 

nuk ka qenë i obliguar. Mirëpo Gjykata  duke vepruar sipas nenit 262 të KPPK-së e për mos 

mbështetë vendimin vetëm mbi një dëshmi,  provat që janë bashkangjitur aktakuzës i ka 

vlerësuar secilën veç e veç e në lidhshmëri me njëra tjetrën dhe me provat tjera në kuptim të 

nenit 361  par.1 dhe 2 të KPPK-së, dhe ka vërtetuar gjendjen faktike ashtu siç është prezantuar 

në dispozitiv të aktakuzës. 

 

Nga kjo gjendje e vërtetuar faktike gjykata pa dyshim ka vërtetuar se në veprimet e të 

akuzuarit Sh. K.të përshkruara  si në dispozitivin e aktgjykimit  qëndrojnë të gjitha elementet e 

veprës  penale për të cilën është akuzuar dhe është shpall fajtor. 

 

Gjendja faktike nga dispozitivi i aktgjykimit është vërtetuar edhe nga provat të cilat 

janë bashkangjitur në aktakuzë, e që kanë qenë të  propozuara për tu nxjerrë si prova gjatë 

shqyrtimit gjyqësor dhe ato janë  :  raporti i oficerit policor R. B. me numër dhe datë të njëjtë, 

raporti mjekësor nga SR “I. Grezda” reparti ortopedik i datës 08.01.2019 për të dëmtuarin S. 

Th., raporti mjeko-ligjor për të dëmtuarin S. Th. i përpiluar nga eksperti mjeko-ligjor Dr. F. B. 

i datës 30.01.2019, ekspertiza e ekspertit të komunikacionit Mr.Sc.inxh.-Dipl.A. H. datës 18-

19.04.2019 e dorëzuar në gjykatë me 26.04.2019, deklarata e të dëmtuarit S. Th. dhënë në 

stacionin policor, deklaratat e dëshmitarëve D. K. dhe Gj. Th. të dhëna në stacionin policor, 

fotot e vendit të ngjarjes, fotot e automjetit të bashkangjitura me  kallëzimin penale numër 

2019-EB-02 datë 01.01.2019. 

 

Këto kanë qenë arsyet në bazë të cilave gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike të 

përshkruar  në dispozitivin e aktgjykimit dhe është përcaktuar kualifikimi juridik i veprës. 

 

Sa i përket fajësisë Gjykata ka gjete se në veprimet e të akuzuarit Sh. ekzistojnë të 

gjitha elementet e veprës penale  lëndim i rëndë trupor nga neni 186 par. 3. nënpar. 3.1. lidhur 

me  par.1.të KPRK-së. 

 

Gjatë procedurës penale nuk janë paraqitur rrethanat të cilat do të përjashtonin  apo  

zvogëlonin përgjegjësinë  penale të akuzuarit Sh. K., për këtë i njëjti dhe është gjete dhe është 

shpallur penalisht përgjegjës. 

 

Me rastin e matjes së dënimit dhe lartësisë së  sanksionit penal Gjykata për të akuzuarin  

ka përcaktuar dënim me burgim, për veprën për të cilën është shpallur fajtor , e i cili dënim 

është vërtetuar nën kufijtë e minimumit për veprën penale për të cilën është shpallur fajtor, 

duke pasur parasysh se gjykata ka vërtetuar ekzistimin e rrethanave posaçërisht të cilat 

mundësojnë shqiptimin e dënimit më të butë nga ajo e rregulluar me ligj. 

 

Në këtë rast Gjykata ka pas  parasysh  të gjitha rrethanat nga neni 70, 71, 72 të KRPK-

së, të cilat dispozita ndikojnë në llogaritjen e dënimit dhe zbutjen e tij. 

 

Gjykata për të akuzuarin si rrethana lehtësuese ka marrë faktin se është relativisht i 

moshës së re, i pamartuar,  është i gjendjes së dobët ekonomike, nuk është në marrëdhënie 

pune, sjellja e tij në Gjykatë ka qenë korrekte dhe i njëjti ka premtuar se në të ardhmen nuk do 

të bie ndesh me ligjin. Si rrethanë posaçërisht lehtësuese gjykata ka marrë parasysh edhe faktin 

se i akuzuari ka pranuar fajësinë, kështu këto rrethana lehtësuese i kanë mundësuar gjykatës që 

të përcaktojë dënimin nën minimumin ligjor. Faktin e vërtetuar sipas vet deklaratës së të 

akuzuarit se i njëjti ka qenë më parë i dënuar për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose 

posedim të armëve, gjykata nuk e merr si rrethanë rënduese, meqenëse kjo vepër  e kryer më 

parë nga këtu i akuzuari nuk ka të bëjë me veprën për të cilën akuzohet në bazë të aktakuzës  
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për të cilën u vendos me këtë aktgjykim, se nuk është e ngjashme për nga natyra dhe lloji  me 

veprën penale për të cilën është gjykuar. 

 

Duke i vlerësuar kështu të gjitha rrethanat e parashikuar me nenin 69 par.1 të  KPRK-

së, Gjykata ka ardhur në përfundim se dënimi që i është shqiptuar të akuzuarit, është  në 

përputhje me shkallën e përgjegjësisë penale të tij dhe me intensitetin e rrezikimit të vlerave të 

mbrojtura të shoqërisë. Gjykata gjithashtu është e bindur se vendimi mbi dënim do te shërbej 

për arritjen e qëllimit te dënimit, në pengimin e të akuzuarit në kryerjen e veprave penale në të 

ardhmen por, ai do të ndikoj edhe si preventivë gjenerale për personat tjerë që të përmbahen 

nga kryerja e veprave penale në përputhje me nenin 38 te KPK-së. 

 

Vendimi që të akuzuarit në dënimin e shqiptuar i është llogaritur edhe koha e kaluar në 

paraburgim u murr në kuptim të nenit 79 të KPRK-së. 

 

Duke u bazuar ne nenin 450 par.2 nen par.2.6 te KPPK-se, Gjykata ka vendosur që të 

akuzuarin  ta obligoi në pagimin  e shpenzimeve të  procedurës penale dhe paushallit gjyqësor.  

 

Duke u bazuar ne nenin 39 par.3.2 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, 

Gjykata ka vendosur që të akuzuarin  ta obligoi në pagimin e taksës në emër kompensimit të 

viktimave të krimit. 

 

Duke u bazuar në nenin 463 të KPPK-së, gjykata palën e dëmtuar, për realizimin  e 

kërkesës pasurore juridike e udhëzoj në kontest të rregullt civil. 

 

  Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 365 par 1 të KPPK-së është 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Pas shpalljes se këtij aktgjykimi gjyqtari i udhëzoi palët me të drejtë ankese, se mund ta 

parashtrojnë  përputhje me nenin 368 par.1 te KPPK-se. 

 

 

GJYKATA THEMELORE – Departamenti për Krime të Rënda në Gjakovë, 

 

PKR.nr.6/19, datë 28.10.2019 

 

 

Zyrtarja Ligjore,                                                            Kryetari i trupit gjykues-Gjyqtari, 

Arbënore Basha                                                                         Gëzim Pozhegu 

 

 

  

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

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

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


