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Numri i lëndës: 2019:116299 

Datë: 29.01.2020 

Numri i dokumentit:     00793815 

 
P.nr.4103/2017 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/Departamenti i Përgjithshëm/Divizioni Penal, në përbërje nga 

gjyqtarja e vetme gjykuese Medie Bytyçi, në çështjen penale kundër të akuzuarit F.S., për shkak të veprës 

penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 pika 1.4 të KPRK-së, i akuzuar sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë/Departamenti i Përgjithshëm, me shenjën 

PP.I.nr.413A/2014 të datës 20.09.2017,  të cilën e përfaqësonte Prokurorja e Shtetit Nebehate Salihu,  pas 

mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik, në prezencën e palëve me datë 23.12.2019 mori dhe publikisht 

shpalli ndërsa me datë 30.12.2019 përpiloj me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M             

I akuzuari: 

 

F.S. nga i ati N. dhe nëna Sh., e vajzërisë D., i lindur me datë ..., në Sh. ku edhe jeton në rrugën “A.Ç.”, nr..., 

me nr.personal ..., i pa martuar, ingjinier, i gjendjes se mirë ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

  Sepse, 

 

            Me datë 03.01.2014, rreth orës 15:00, afër restorantit “A.” që gjendet në lagjen V. në Prishtinë, i 

pandehuri i ka shkaktuar lëndime të rënda trupore, tani të dëmtuarës E.S.M., për shkak të mosmarrëveshjeve 

rreth një aksidenti që kishin pasur paraprakisht, në atë mënyrë qe ndalën afër restorantit dalin nga veturat i 

pandehuri F.S., dëshmitarët F.Z., V.M.dhe tani e dëmtuara E.S.M., fillon fjalosja mes tyre rreth aksidentit, 

që kishin pasur me herët dhe në ato momente i pandehuri F. futet në veturën e tij të tipit “Opell Astra”, 

ngjyrë hiri me targa ..., e nisë veturën me vrull dhe me pjesën e përparme e godet të dëmtuarën E.S.M. në 

këmben e djathtë, e cila rrëzohet për toke dhe me shpejtësi largohet nga vendi i ngjarjes, e të cilës i ka 

shkaktuar ndrydhje të indeve të buta në regjionin ijor dhe regjionin e kofshës së këmbës se djathtë, më të 

cilat të dëmtuarës përkohësisht i është dëmtuar shëndeti,      

 

-me këtë ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 pika 1.4 të KPRK-

së, 

 

          Andaj gjykata, në baze të nenit të lartcekur dhe neneve 3, 4, 7, 17, 21, 41, 45, 47, 73 dhe 74 të KPRK-

së dhe neneve 361, 365 dhe 453, 463 të  KPPK-ës, të akuzuarin e: 

 

     G J Y K O N  

 

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër ) muajve. 

 

Konform nenit 47 të KPRK-së, e me pëlqimin e të akuzuarit njëkohësisht, dënimi me burgim i zëvendësohet 

në dënim me gjobë, në shumën prej 500 ( pesëqind ) euro, të cilin dënim është i obliguar që ta paguaj në 

afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, prej ditës së marrjes së formës së prere të këtij aktgjykimi. 
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Dënimin e shqiptuar i pandehuri mundë të paguaj deri në dy (2) këste mujore në afat kohor prej dy (2) muaj, 

e me se largu deri me datë 5 (pesë) të muajit  vijues nga dita e marrjes se formës se prerë e këtij aktgjykimi. 

 

Po qe se dënimin me gjobë nuk mund të realizohet, konform nenit 46 të KPRK-së, i njëjti do të 

zëvendësohet me dënim me burgimi, duke llogaritur çdo 20 ( njëzet ) euro me një ditë burgim. 

 

Obligohet i akuzuari të paguajnë shpenzimet e procedurës penale aq sa do të bëhen sipas llogarisë 

përfundimtarë të kësaj gjykate dhe atë në emër të ekspertizës mjeko-ligjore shumën prej 20 (njëzet ) euro; në 

emër të programit për kompensimin e viktimave të krimit të paguaj shumën prej 30 (tridhjetë) euro dhe në 

emër të paushallit gjyqësor shumën prej 25 (njëzetepesë) euro, e të gjitha  në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit  me detyrim. 

 

E dëmtuara E.S.M. nga Prishtina, rr.”L.G.”, nr..., për realizimin e kërkesës pasurore – juridike, udhëzohet në 

kontest të rregullt civil. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë–Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën PP.I.nr.413A/2014 të 

datës 20.09.2017  kundër të akuzuarit F.S.,  për shkak të veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 

par.2 lidhur me par.1 pika 1.4 të KPRK-së. 

 

Gjykata me datë 23.12.2019 ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin fillestar, të hapur për publikun, ku pas 

leximit të aktakuzës nga prokurori i shtetit, të pandehurit iu dha mundësia për ta pranuar fajësinë apo të 

deklarohet i pafajshëm. 

 

I pandehuri në shqyrtimin Fillestar, me vullnet të plotë dhe i vetëdijshëm për natyrën dhe pasojat e pranimit 

të fajësisë, e ka pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale, e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Prishtinë PP.I.nr.413A/2014 të datës 20.09.2017. Po ashtu ka shtuar se me vije 

keq për atë që ka ndodhur dhe kisha dashtë me qene prezent edhe ajo, e  t'i kërkoj falje sepse nuk e kam 

pare. Po ashtu ka theksuar se i premtoj gjykatës se në të ardhmen do të kam kujdes të shtuar qe të mos 

përsëritet edhe një here një vepër e tillë penale dhe i lutet gjykatës qe me rastin e marrjes se vendimit t'i 

shqiptoj një dënim sa me të lehtë eventualisht me gjobë. 

 

Pas deklarimit të pandehurit se ndjehet fajtor për kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet, gjykata e ka 

marr mendimin nga Prokurorja e Shtetit, i cili  ndër të tjera ka deklaruar se pranimi i fajësisë është i 

vullnetshëm dhe i pa imponuar, i bazuar në ligj dhe mbështetet në provat materiale mbi bazat e se cilës është 

ngritur aktakuza andaj i propozoj gjykatës të aprovoj pranimin e fajësisë dhe të njëjtën të marr si rrethanë 

lehtësuese në rastin e matjes se lartësisë se dënimit. 

 

Pas pranimit të fajësisë nga i pandehuri dhe deklarimit të Prokurorit të Shtetit, gjykata ka vërtetuar se janë 

përmbushur kërkesat nga neni 248 par. 1, nën – par. 1.1, 1.2, dhe 1.3, të KPPRK-së, përkatësisht ka 

vlerësuar se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se ky pranim është bërë në 

baza vullnetare dhe se mbështetet në faktet dhe provat që përmban aktakuza, po ashtu ka vërtetuar se 

aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike të paraparë me nenin 248 par. 1, nën 

– par. 4 të KPPRK-së, prandaj ka marr aktvendim, me të cilin ka pranuar pranimin e fajësisë nga i pandehuri 

lidhur me veprën penale e cila i vihet në barrë.  

 

Nga thëniet e vet të pandehurit në shqyrtimin fillestar u vërtetua se ai me datë kohë dhe vend si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi, ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. I akuzuari në shqyrtim fillestar 

ka shprehur keqardhje dhe pendim dhe ka theksuar se në të ardhmen do të këtë kujdes të shtuar qe të mos 

përsëritet një vepër e tillë penale.Po ashtu nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë: Mendimi i 

ekspertit mjeko-ligjor Dr.V.H., dt.04.09.2017, deklaratat e dëshmitareve V.M.dhe F.Z.,  gjykata gjeti se në 

veprimet e të pandehurit formësohen të gjitha elementet qenësore objektive dhe subjektive të veprës 

penaleLëndim i lehtë trupor nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 pika 1.4 të KPRK-së.Andaj, gjykata të 

njëjtin e shpalli fajtor, pasi qe gjeti se penalisht është i përgjegjshëm dhe e gjykoj si në dispozitivin e këtij 

aktgjykimi.     
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Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, gjykata i vlerësoi të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese, të 

cilat konform nenit 73 të KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, e të cilat janë me ndikim me 

rastin e dënimit, ashtu që si rrethana lehtësuese gjeti se: i pandehuri e pranoj fajësinë për veprën penale si 

dhe faktin se në seancë ka shprehur keqardhje, pendim dhe i ka premtuar gjykatës së në të ardhmen do të 

ketë kujdes të shtuar që të mos përsëritet një vepër e tillë penale ndërsa rrethana veçanërisht rënduese nuk 

gjeti andaj duke u nisur nga të gjitha këto gjykata i shqiptoi dënimin si në dispozitivin e këtij aktgjykimi me 

bindje se ky dënim është adekuat me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore dhe shkallën e përgjegjësisë penale 

të të pandehurit dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi dënimi, i paraparë me nenin 41 të KPRK-së.    

 

Në rastin konkret gjykata vlerësoi se dënimi i shqiptuar si në dispozitivin e këtij aktgjykimi është në 

proporcion me peshën e veprës penale, me sjelljen dhe rrethanat e kryesit sipas nenit 73.par.2 të KPRK-së,  

me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore dhe përgjegjësinë e kryesit, me bindje se dënimi i tillë do të ndikoj 

në risocializimin dhe riedukimin e kryesit, si dhe do të ndikoj tek të tjerët të mos kryejnë vepra penale, 

ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, çka është edhe qëllimi i dënimit sipas 

nenit 41 të KPRK-së. Po ashtu gjykata ka vlerësuar se mundësia e pagesës me këste nuk do ta rrezikonte 

gjendjen materiale të të akuzuarit  ose të personave që ai detyrohet t’i mbështesë materialisht. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor u mor konform nenit 

450 par. 2 pika 2.1 dhe 2.6 të KPPRK-së. Vendimi për  kompensimin e viktimave të krimit u mor në bazë të 

Ligjit nr.05/L-036, për kompensimin e viktimave të krimit. 

 

Pasi që lidhur me kërkesën pasurore juridike të dhënat e mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin bazë 

të sigurt për gjykim të plotë e as të pjesërishëm, gjykata në bazë të nenit 463, par. 1 dhe 2, të KPPK, palën e 

dëmtuar e ka udhëzuar në kontest civil për realizimin e kërkesës pasurore-juridike. 

 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve 248 dhe 365 të KPPK-së, u vendos si në dispozitivin e 

këtij aktgjykimi.  

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i përgjithshëm-Divizioni Penal 

P.nr.4103/2017, të dt.30.12.2019 

   Gjyqtarja e vetme gjykuese 

   Medie Bytyçi  

 

UDHËZIMI JURIDIK: 

Kundër këtij aktgjykimi ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh, 

nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimit. Ankesa bëhet përmes kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit në 

Prishtinë. 


