
                                                                                                                   P.nr.1000/2015 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

          GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni 

Penal, si gjykatë penale e shkallës së parë, gjyqtari Adem Shabani, me asistentin Muedin 

Rexhepi, në çështjen penale kundër të akuzuarit B.Q. nga fshati .........., komuna Ferizaj, për 

shkak të veprës penale rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par.6 lidhur me par.1 të të KPRK-

së, e rikualifikuar në shqyrtimin gjyqësor nga prokurori i shtetit sipas neni 378 par.8 lidhur me 

par.6 dhe 1 të KPRK-së sipas aktakuzës së Prokurorisë Themeore në Ferizaj PP/II.nr.3099-1/14 

të dt.20.08.2015, pas shqyrtimit kryesor  të mbajtur me dt.25.11.2016, në  prani të përfaqësuesit 

të aktakuzës - prokurorit të shtetit Ismet Rrahmani, të akuzuarit B.Q. dhe të dëmtuarve B.I. dhe 

Sh.H., të njejtën ditë solli dhe publikisht kumtoi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

    I akuzuari B.Q. nga fshati .........., komuna Ferizaj, data e lindjes...., në Ferizaj, nga i ati 

Sh. dhe e ëma F., e gjinisë G.,  shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e 

mesme ekonomike, i martuar, baba i një fëmije,  i gjendjes së mesme ekonomike, i pa denuar 

deri më tani, mbrohet në liri, posedon leërnjoftimin me numër personal ..................... 

 

 

ËSHTË FAJTORË 

 

Sespe me dt.23.12.2014, rreth orës 18:35 në rrugën “Enver Topalli” në hyrje të fshatit 

Greme -Ferizaj, duke drejtuar automjetin e mares “Opell Astra”, me targa të regjistrimit ..........., 

nga pakujdesia  duke vepruar në kundërshtim me dispozitat e nenit 54 par.1 dhe të nenit 55 

par.1 të LSKRR-së ka rrezikuar jetën e njerëzve në atë mënyrë që duke mos e përshtatur 

shpejtësinë e lëvizjes, dhe duke mos mbajtur distance e nevojshme në mes të mjeteve, me 

pjesen e përparme të veturës së tij e godet qerren e kalit në anën e pasme të saj, me ç’rast pos 

dëmeve materiale, ku qerrja dëmtohet tërsisht si dhe kali kishte disa gërvishtje, lëndime të rënda 

pësojnë të dëmtuarit B.I. dhe Sh.H. nga fshati ……..-Ferizaj, të përshkruar  në ekspertizen 

mjeko ligjore të dates 17.07.2015 e plotësuar me datën 01.06.2016. 

 

Me çka ka kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.8 lidhur me 

par.6 dhe 1 të KPRK-së 

 

 

Andaj gjykata në bazë të dispozitës të sipërcituar dhe neneve 4, 7,17, 41, 42, 43, 45,46, 

47, 73 dhe 74 të KPRK-së dhe nenit 365 të KPPRK-së  të akuzuarin e 



 

GJ Y K O N 

 

         Të akuzuarit B.Q. i shqiptohet dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve,  

i cili dënim konform nenit 47 të KPRK-së, me pëlqimin e të akuzuarit i zëvendësohet me dënim 

me gjobë në shum prej 500 (pesëqindë) €uro, të cilin dënim me gjobë është i obliguar ta paguaj 

në  afat prej pesë muajsh, konform nenit 46 par.2 të KPRK-së, nga dita e plotëfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi.  

 

Në rast se dënimi i zëvendësuar me gjobë nuk mundë të ekzekutohet në mënyra tjera të 

parapara në nenin 46 të KPRK-së,dënimi do të ekzekutohet në atë mënyrë që i akuzuari prë çdo 

20 €uro do të vuaj një ditë burgimi. 

 

         Të dëmtuarit B.I. dhe Sh.H. të dy nga fshati ……., komuna e Ferizajt, për realizimin e 

kërkeses pasurore-juridike udhëzohen në kontest civil. 

 

         I akuzuari obligohet që në emër të  shpenzimeve gjyqësore të paguaj shumën prej 60,88 

€ dhe paushallin gjyqësor në shumën prej 30 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

A  r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka paraqitur aktakuzën PP/II.nr.3099-1/14 të 

dt.20.08.2015  me të cilën ka ngarkuar të akuzuarin B.Q. nga fshati .........., komuna Ferizaj, për 

shkak të veprës penale rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par.6 lidhur me par 1 të të KPRK-

së.  

 

Gjykata duke vepruar rreth kësaj çështje penale konform nenit 245 par.1 të KPPRK-së 

me dt.24.02.2016 ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin kanë marrë pjesë prokurori i shtetit,   

i akuzuari dhe të dëmtuarit. 

 

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 

KPPRK-së pastaj gjyqtari gjykues  ka çmuar se të drerjtat e të akuzuarit janë  rerspektuar, e më 

pas prokurori i shtetit ka lexuar atakuzën 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 B.Q. ka pranuar fajsninë për veprën penale që i vehet në barrë duke theksuar 

se është e vërtet ajo qëështë përshkruar në aktakuzë dhe edhe përkundër ndërrmarrjes së 

veprimeve që ti ikë aksidentit ka qenë e pamundur pasi kushtet atmosferike kanë qenë jo të mira 

dhe ka ardhur deri tek ky aksident. 



 

Të dëmtuarit B.I. dhe Sh.H. kanë deklaruar se në këtë aksident kanë marrër lëndime të 

rënda trupore ku për lëndimet e pësuar kanë sjell prova në shqyrtimin fillestar dhe kanë 

porpozuar që të njëjtat të shqyrtohen pasi lëndime e pësuara kanë qenë lëndime të rënda trupore. 

 

Prokurori i shtetit në shqyrtimin fillestar ka theksuar se pas pranimit të fajsisë nga ana e 

të akuzuarit  si në dispozitv të aktakuzës në shqyrtimin fillestar por edhe ndëgjimit të 

dëmtuarëve ku të njejtit kanë prezentuar fakte të reja lidhur me aksidentin e shkaktuar me datën 

23.12.2014 vërehet se të njejtit përpos dokumenteve paraprake të cilat ekzistojnë në shkresat e 

lendës penale posedojn edhe dokumentacion tjetër lidhur me lëndimet e pësuara i ka propozuar 

gjykatës gjykatës që në këtë faze të mos pranohet pranimi i fajsisë nga ana e të akuzuarit dhe 

provat e sjella ti dorëzohen ekspertit mejko ligjor që të bënë plotësimin e ekspertizës mjeko-

ligjore të dates 17.07.2015, ku gjykata nuk e ka pranuar në kët faze pranimin e fajsisë pa u bër 

nga eksperti eksperetiz të re lidhur me lëndimet e të dëmtuarëve që kanë pësuar në këtë aksident 

të komunikacinit. 

 

Gjykata me datën 30.05.2016 i është drejtuar me kërkesë ekspertit mjeko-0ligjor 

Dr.M.G., mjek në Departamentin e Mjekësisë Ligjore në Prishtin duke kërkuar nga i njëjti që të 

bëj plotësimin e ekspertizës nr.ref. Fe-1043/15 dt.17.07.2015 duke i dërguar edhe raportet 

shtesë mjekësore që kanë ofruar të dëmtuarit B.I. dhe Sh.H.. 

 

Me datën 01.06.2016 gjykata nga eksperti mjeko ligjor Dr.M.G. ka pranuar akt 

ekspertimin mjeko-ligjor në bazë të dokumenteve të çështjes pët të dëmturiit B.I. dhe Sh.H. dhe 

ka parë se i njëjti ka dhënë mendimin se të dy të dëmtuarit kanë marrë lëndime të rënda trupore 

me rastin e aksidentit të komunikacionit. 

 

Pas kësaj gjykata ka konvokuar shqyrtimin gjyqësor me dt.25.11.2016 në të cilin 

gjyqtari ka ftuar të akuzuarin të përcjellë me vëmendie zbatimin e shqyrtimit gjyqësor dhe e ka 

udhëzuar në kuptim të nenit 323 parag.2.1,2.2 dhe 2.3 të KPPRK-së. 

 

Në fillimin e shqyrtimit gjyqësor prokuror i shtetit Ismet Rrahmani pasë pranimit të 

plotësimit të ekspertizës ligjore për të dëmtuarit veprën penale rrezikim i trafikut publik nga 

neni 378 par.6 lidhur me par 1 të të KPRK-së, e rikfalifikon nga paragrafi 6 lidhur m e par.1 të 

KPRK-së në par.8 lidhur me par.6 dhe 1 të KPRK-së dhe në vazhdim ka theksuar se ka mbetur 

në tërësi pran akuzës së ngritur nga ana e prokurorit të shtetit si dhe  rikualifikimit juridik për 

veprën penale  e cila i vehet në barrë te akuzurit, nga baza e pranimit të fajësisë nga i akuzuari i 

cili pranim gjenë mbeshtetje të plotë edhe në provat tjera të cilat gjenden në shkresat e lëndës ka 

prova të mjafrueshme që mbështesin dyshimine bazuar se i akuzuari B.Q. ka qenë përgjegjës me 

rastin e shkaktimit të aksidentit, kjo duke u bazuar në të gjitha provat si nga ai i vendit të 

ngjarjes, dëshmitë e mbledhura, ekspertiza e komunikacionit,dhe ekpseretiza e dhe plotësimi i 

saj lidhur me lëndimet që kanë pësuar të dëmtuarit B.I. dhe Sh.H.,pra u vërtetua se i akuzuari e 

ka kryer vepër penale për të cilen akuzohet  i ka propozur gjykatës që  të njëjtin ta shpallë 

fajtorë dhe ti shqiptoi sanksion penal të parapar me ligj përmes të cilit do të arrihet qëllimi 



ndëshkimor, ndërsa me rastin e matjes së llojit dhe lartësise së dënimit si rrethana lehtësuese të 

akuzuarit ti merr pranimin e fajësisë nga ana e tij. 

 

I akuzuari B.Q. në shqyrtimin gjyqësor ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën 

akuzohet,dhe është e vërtetë  se ditën kritike  kur i ka ndodhur aksidenti ka ndërrmarur veprime 

që ti ikë këtij aksidenti por ka qenë e pa mundur përshkak të kushteve atmosferike nuk ka 

mundur që ta ndal automjetin e tij,i ka kërkuar falje të dëmtuarëve ka kërkuar nga gjykata nëse e 

shpallë fajtor të merë për bazë pranimin e fajsisë, pendimin për veren e kryer,ka premtuar se kso 

veprime nuk do të prsërisë. 

 

I dëmtuari  B.I. në shqyrtimin gjyqësor në fjalën përfundimtare i’u ka bashkangjitur 

ndekjes penale dhe kanë mbetur pranë kërkesës pasuroro juridike por atë nuk e ka precizuar dhe 

atë do ta kërkoj nga kompania e sigurimeve ku i akuzuari ka patur të sigurar veture. 

 

I dëmtuari  Sh.H. në shqyrtimin gjyqësor në fjalën përfundimtare i’u ka bashkangjitur 

ndekjes penale dhe kanë mbetur pranë  kërkesës pasuroro juridike por atë nuk e ka precizuar 

dhe atë do ta kërkoj nga kompania e sigurimeve ku i akuzuari ka patur të sigurar veture. 

 

Gjyqtari në shqyrtimin gjyqësor pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit ka 

vlerësuar se janë përmbushur kërekesat nga neni 326 par.4 i KPPK-së, pasi i akuzuari ka 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsise, fajin e ka pranuar vullnetarishtë duke e 

mbeshtetur në provat dhe materialet e prezentuara nga prokurori i shtetit të cilat gjinden në 

shkresat e kësaj lënde penale dhe shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar me fjalën përfundimtarëve të 

palëve konform nenit 352 të KPPRK-së. 

  

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor konstatoi se i akuzuari pranimin e fajësisë e ka  

mbështet në provat që gjenden në shkresat e kësaj lënde penale në mendimin dhe konstatimin e 

ekspertit të  mjekësisë dr.M.G. i datës 17/07.2015 dhe plotësimin  e kspertizës nr.ref. Fe-703-16 

dt.01.06.2016 duke i dërguar edhe raportet shtesë mjekësore që kanë ofruar të dëmtuarit B.I. 

dhe Sh.H.,në analizen dhe konstatimin e ekspertit të komunikacionit i datës 01.08.2015 dhe 

fotografitë që gjinden në shkresat e kësaj lënde penale. 

 

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

gjtiha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale rrezikim i trafikut publik nga neni 378 

par.8 lidhur me par.6 dhe 1 të KPRK-së 

 

           Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasyshë të gjitha 

rrethanat në kuptim të nenit 73 të KPRK-së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit. Si 

rrethana lehtësuese për të akuzuarin gjykata mori pranimin e fajësisë nga ana e të njëjtit, ,nga 

evidenca e të denuarëve rezulton se i akuzuari është i padënuar me ndonjë aktgjykim të formës 

së prerë deri më tani, është i martuar, mbajtës i familjes, mbi bazën e këtyre rrethanave gjykata 

vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit dhe rrezikshmërinë konkrete të kësaj 



vepre penale dhe i shqiptoi dënimin si në dispozitiv duke qenë e bindur se një dënim i tillë është 

në proporcion me peshën e veprës konkrete penale, rrethanave të kryerjes dhe personalitetin e të 

akuzuarit dhe me të arrihet qëllimi ndëshkimor në kuptim të preventivës speciale që i akuzuari 

të mos kryejë vepra penale dhe në kuptim të preventivës së përgjithshme për parandalimin e 

kësaj vepre penale në shoqëri konform nenit 41 të KPRK-së. 

 

Konform nenit 463 par.1 lidhur me par.3 të KPPRK-së të dëmtuarit B.I. dhe Sh.H. të dy 

nga fshati…………., komuna e Ferizajt, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike i ka 

udhëzuar në kontest civil. 

 

Konformë nenit 450 par.2.6 të KPPRK-së gjykata ka obliguar të akuzuarin që në emër të   

shpenzimeve gjyqësore të paguaj shumën prej 60,88 € si dhe paushallin gjyqësor në shumën 

prej 30 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

P.nr.1000/2015 i dt.25.11.2016 

 

      Asistenti                                   Gjyqtari 

 Muedin Rexhepi                              Adem Shabani 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa  

në afatprej 15 ditësh, nga dita e pranimit  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 


