
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  - DEGA E GJYKATËS KAÇANIK 
 

 

1 (6)  

   
2
0
2
1
:1
6
4
3
9
0

 

Numri i lëndës: 2021:129897 

Datë: 08.12.2022 

Numri i dokumentit:     03729994 

 

P.nr.193/21 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ - DEGA KAÇANIK, Gjyqtari Burim Çaka, 

procesmbajtësja Indira Beqa, në çështjen penale kundër të akuzuarit L.D, për shkak të veprës 

penale Rrezikim i trafikut publik nga neni 370 paragrafi 9 lidhur me paragrafin 6 dhe 1 të 

KPRK–së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.907/21 të datës 

26.07.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor publik, më datë 10.11.2022, në praninë e 

Prokurores së Shtetit Albana Parduzi, të akuzuarit, mbrojtësit të tij - Avokat Ngadhnjim Rudi, 

palës së dëmtuar S.D, më datë 11.11.2022 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa më datë 

08.12.2022 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I akuzuari: L.D nga Fshati …, Komuna e Kaçanikut,  i lindur më datë, …nga i ati F…, dhe e 

ëma H…  e gjinisë B…, me numër personal …,  ka te kryer  shkollën e mesme,  i suspenduar si 

zyrtar policor, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës e Kosovës, ka 

qenë në masën e arrestit shtëpiak prej datës 29.06.2021 deri me datën 29.07.2021 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Më datë 14.06.2021 rreth orës 20:00,  në fshatin Stagovë Komuna e Kaçanikut, nga pakujdesia 

shkel ligjin mbi trafikun publik dhe rrezikon jetën e njerëzve dhe pasurinë, deri sa i pandehuri 

(zyrtari policor jashtë detyrës zyrtare) duke drejtuar automjetin e markës ‘… me targa të 
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regjistrimit …, e në kundërshtim me dispozitat e nenit 53.1 të Ligjit për rregullat e trafikut 

rrugor (L.nr.05/L-088), si pasojë e mospërshtatjes së shpejtësisë së lëvizjes, kushteve dhe 

fushëpamjes së rrugës ka qenë i pakujdesshëm  gjatë lëvizjes në rrugë  dhe duke mos qenë i 

fokusuar në rrugë duke shikuar në anën e majtë dhe duke folur me këmbësorin jashtë rrugës, 

me shpejtësi  afërsisht 35 km/h e godet këmbësoren (fëmijë 5 vjeç) tani të ndjerën S.M, të cilën 

së pari e rrëzon në asfalt dhe më pas kalon me automjet mbi të, e cila në atë moment ka qenë 

duke kaluar rrugën nga ana e djathtë për në anën e majtë nga drejtimi i lëvizjes së automjetit 

dhe menjëherë së bashku me prindin të njëjtën fillimisht e dërgojnë në  shtëpinë e shëndetit në 

Kaçanik, pasi i epet ndihma rrugës i përkeqësohet gjendja dërgohet në Qendrën Emergjente në 

Ferizaj, nga aty pastaj transferohet ne QKUK-Prishtinë, ku qëndron në gjendje kome deri më 

datë 29.06.2021 ku dhe ndërron jetë si pasojë e traumës së shumëfishtë kraniocerebrale-e kokës 

dhe trurit, si rrjedhojë e gjakderdhjes masive nën cipën e fortë trunore dhe gjakderdhjes brenda 

trunore, e shoqëruar me thyerje të shumta të kockave të kafkës, e cila  ka ardhur nga  aksidentit 

në trafik (V99). 

 

- Me këto veprime ka kryer veprën penale Rrezikim i trafikut publik nga neni 370 paragrafi 9 

lidhur me paragrafin 6 dhe 1 të KPRK–së 

 

Gjykata në bazë të nenit lartcekur dhe neneve 2, 17, 38, 39, 42, 69, 70, 71 dhe 72 të KPRK-së, 

359, 360, 361 dhe 365 të KPPK-së, e:  

 

 

 

 

 

GJYKON 

  

I. Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 170 ditëve (Njëqind e shtatëdhjetë ditëve), i cili do 

të ekzekutohet në afat prej 15 ditëve prej plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në dënimin e 

shqiptuar i llogaritet koha e kaluar në arrest shtëpiak nga data 29.06.2021 deri më datë 

29.07.2021 
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II. Palët e dëmtuara për realizimin e kërkesë pasurore juridike udhëzohen në kontest civil. 

 

III. Të akuzuarit konform nenit 65 të KPRK –së i shqiptohet dënim plotësues marrja e lejes së 

vozitjes së të gjitha kategorive pa të drejtë të rimarrjes të lejes së re në kohëzgjatje prej 2 (dy) 

viteve, e cila do të filloj të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 

Aktgjykimi 

 

IV. Detyrohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës të paguaj në këtë gjykatë 

shumën prej 670€, si dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 50€, si dhe në 

për Fondin e Kompensimit të Viktimave të Krimit të paguaj shumën prej 30.00 €, të gjitha këto 

në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

A r s y e t i m   

 

 Prokuroria Themelore Ferizaj ka ngritur aktakuzën PP/II.nr.907/21 të datës 26.07.2021 kundër 

të akuzuarit të lartë shënuar për shkak të veprës penale Rrezikim i trafikut publik nga neni 370 

paragrafi 9 lidhur me paragrafin 6 dhe 1 të KPRK–së, dhe i ka propozuar gjykatës që të njëjtin 

ta shpall fajtor dhe t’i shqipton sanksion penal konform ligjit në fuqi.  

 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të mbajtur më datë 10.11.2022 pas leximit të aktakuzës nga 

ana e Prokurorit të Shtetit, i akuzuari e ka pranuar fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës, ka 

deklaruar se është penduar, i ka kërkuar ndjese familjes së te ndjerës, ka deklaruar se ka qenë 

diçka e papritur, nga ky aksident kam pësuar edhe unë tronditje. 

 

 

Mbrojtësi i pandehurit lidhur me pranimin e fajësisë dhe fjalës përfundimtare ka deklaruar se i 

mbrojturi im e ka pranuar fajësinë ne këtë fazë te procedurës penale si dhe faktin se me palën e 

dëmtuar i njëjti është ne lidhje familjare si dhe duke marre parasysh faktin se ky aksident te 

mbrojturin tim e ka tronditur thelle, andaj kërkojmë nga gjykata qe te mbrojturit time ti 

shqiptoj dënimin nen minimumin ligjor me qenë se konsiderojmë se janë plotësuar kushtet 

ligjore për shqiptimin e një dënimi te tille. Po ashtu gjykata te ketë parasysh te gjitha rrethanat 
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e parapara lehtësuese ligjore duke përfshirë për mos te kufizuar ne faktin se është hera e pare 

qe i mbrojturi im bije ne ndesh me ligjin, faktin se është penduar për këtë vepër penale, i vije 

keq, është ne marrëdhënie familjare me te dëmtuarin si dhe i njëjti është i punësuar pranë 

Stacionit Policor ne Kaçanik. Duke i marre për bazë te gjitha faktet e përmendura si rrethanat e 

tjera ligjore i propozojmë gjykatës edhe njëherë qe te mbrojturit tim ti shqiptohet dënimi nen 

minimumin e paraparë ligjor me qenë se vete aksidenti pa shqiptim te dënimit tek i mbrojturi 

im e ka arritur efektin pozitiv tek i njëjti me qenë se ky aksident e ka tronditur thelle. 

 

Prokurori i Shtetit ka shprehur mendimin e tij se pranimi i fajësisë mbështetet në provat që 

gjenden në shkresat e lëndës, ngase e njëjta është bërë konform nenit 248 të KPPRK-së dhe i 

ka propozuar gjykatës që të  pandehurin të e shpall fajtorë dhe t’i shqiptoj dënim sipas ligjit. 

 

Pala e dëmtuar ka deklaruar se pas aksidentit kemi vazhduar miqësinë, nuk kemi pasur asnjë 

problem ne mes neve, unë ja kam fale edhe ne ceremoninë e varrimit, por edhe tani deklaroj se 

nuk i bashkëngjitëm ndjekjes penale.  

 

 

Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

 

Pasi që i pandehuri e ka pranuar fajësinë gjatë fillimit të shqyrtimit gjyqësor, 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 1 të KPPK-së dhe me këtë rast vlerësoi 

se: i akuzuari e 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 Prokuroria e Shtetit të cilat gjenden në shkresat e lëndës, të gjitha këto 

prova të mbledhura gjatë procedurës hetimore; Akuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë 

ligjore ose gabime faktike. 

 

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

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale Rrezikimi i trafikut publik nga neni 370 

paragrafi 9 lidhur me paragrafin 6 dhe 1 të KPRK-së, si në mënyrë kohë dhe vend si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi  

 

Rrethanat lehtësuese dhe rënduese – matja e dënimit 
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Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin, gjykata vlerësoj rrethanat 

në kuptim të nenit 69, 70 të KPRK-së, si rrethanë posaçërisht lehtësuese gjeti se i njëjti e ka 

pranuar fajësinë në fillim të shqyrtimit gjyqësor, është penduar për veprimin e tij, ka shprehur 

keqardhje, iu ka kërkuar falje të sinqertë familjareve – palës së dëmtuar, pala e dëmtuar nuk i 

është bashkëngjitur ndjekjes penale, nuk ka të dhëna se i njëjti është recidivist, dhe pjesërisht 

sipas ekspertizës së grupit të ekspertëve të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike të datës 

22.06.2022 me numër 0107, lëshime kan pasur edhe prindërit të cilët e kanë lëshuar në rrugë 

fëmijën më të  vogël se 7 vjeçare pa mbikëqyrjen e personit që është së paku i moshës 10 

vjeçare. 

 

Si rrethanë rënduese Gjykata gjeti: Viktima ka qenë fëmijë  (neni 70 paragrafi 2 nën paragrafi 

2.7 të KPRK-së), viktima – e ndjera ka qenë e pa mbrojtur – këmbësor (neni 70 paragrafi 2 nën 

paragrafi 2.6 të KPRK-së). 

 

Sipas bindjes së Gjykatës dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit, duke i marr parasysh rrethanat e 

përmendura më lartë, minimumin dhe maksimumin e dënimit dhe gjendjes ekonomike të  

akuzuarit është dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën e veprave penale dhe me këtë dënim 

mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit nga neni 38 të KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin 

e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale dhe rehabilitimin e tij, parandalimin e personave të 

tjerë nga kryerja e veprave penale, shprehja e gjykimit shoqëror për veprën penale dhe ngritjen 

e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit 

 

Dënimi plotësues 

 

 

Të akuzuarit konform nenit 65 të KPRK –së i është shqiptuar dënim plotësues marrja e lejes së 

vozitjes së të gjitha kategorive pa të drejtë të rimarrjes të lejes së re në kohëzgjatje prej 2 (dy) 

viteve, për faktin se i njëjti ka rrezikuar trafikun publik dhe nga ky veprim i tijë ka humbur 

jetën tani fëmija – e ndjera S.M, dhe ky dënim plotësues do të shërbej për parandalimin e të 

akuzuarit për rrezikimin e mëtejmë të trafikut publik dhe vetëdijesimin e tij për pasojat e 

verimeve të tilla, po ashtu ky dënim do t’i shërbej edhe qëllimit të përgjithshëm të dënimit të 

paraparë në nenin 38 të KPRK-së. 

 

Kërkesat pasurore juridike 
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Vendimi për udhëzimin në kontest civil të palëve të dëmtuara është marrë në bazë të nenit 463 

paragrafi 2 të KPP-së. 

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës 

 

Konform neneve 450 dhe 453 të KPPK-ës, u detyrua i pandehuri që në emër të shpenzimeve të 

procedurës të paguaje pranë kësaj gjykate shumën 70€ për përpilimin e ekspertizës së 

komunikacionit, 600 € për ekspertizën e grupit të ekspertëve të Fakultetit të Inxhinierisë 

Mekanike të datës 22.06.2022 me numër 0107 si dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 50€ në dhe atë në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi  

 

Konform nenit 39 par 3 pika 3.1 të ligjit Ligji Nr. 05/L -036 për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit gjykata e obligoi të pandehurin të paguaj shumën prej 30.00 € Fondit për Kompensimin 

e viktimave të krimit dhe atë  në afat prej 15 ditësh  nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi 

 

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 FERIZAJ 

Dega në Kaçanik 

P.nr.193/21 datë 08.12.2022 

 

Procesmbajtësja                                                     Gjyqtari  

   Indira Beqa                                                                                                            Burim Çaka 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mundet të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditësh nga dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

Gjykate. 

 


