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Numri i lëndës: 2018:057948 

Datë: 17.01.2019 

Numri i dokumentit:     00206768 

P. nr.146/13 

                                                NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI  I PËRGJITHSHËM – 

DIVIZIONI PENAL, me Gjyqtarin e vetëm gjykues Hysnije Gashi dhe procesmbajtësin- 

praktikantin e kësaj gjykate, Visar Haliti, në çështjen penale kundër të akuzuarit B.K, për shkak 

të veprës penale “rrezikimi i trafikut publik” nga neni 297 par.5 lidhur me par. 3 dhe 1 të 

KPPK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP.nr.1146/2009 e datës 

14.12.2009, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor publik me datë 08.01.2019, në praninë e 

përfaqësuesit të aktakuzës – Prokurorit të Shtetit Avdullah Abedini të pandehurit B.K, të 

njëjtën datë mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me dt.14.01.2019, përpiloi me shkrim këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri B.K, nga ....... Rr. .......  i lindur më  .......ne Prishtinë, nga i ati  ......, e ëma .... e 

gjinisë ...., i martuar, baba i tre fëmijëve, i pa pune , invalid i luftës,  gjendjes së  dobët 

ekonomike, me nr. persona: ....,  shqiptarë, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

Sepse: 
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Më datë 10.07.2009, rreth orës 17:10 ne rrugën magjistrale Prishtinë-Ferizaj ne fshatin Prelez 

përball “Mermer-Petroll”, duke drejtuar automjetin e tij te tipit “Kombi LDV Convoy” me 

targa te regjistrimit ......., ne drejtim te Ferizajit, e ne kundërshtim me dispozitat e nenit 54 te 

LSKRR-së, nga pakujdesia ka rrezikuar komunikacionin dhe ka vene  ne rrezik jetën dhe trupin 

e njerëzve, ashtu qe nuk iu ka përshtatur shpejtësisë se lëvizjes, kushteve te rrugës, humb 

kontrollin ne drejtimin e automjetit dhe kalon ne anën e majte te drejtimit te lëvizjes dhe me 

pjesën e përparme te anës se majte e godet automjetin e tipit “Daimler Benz 201” te cilin e 

drejtonte  A.R ne pjesën e përparme te anës se majte, pastaj vazhdon te lëvizë për disa ne te 

njëjtin shirit duke e goditur me pjesën e përparme veturën “Audi 89” te cilën e drejtonte G.R, 

ne pjesën e përparme, me çrastë i dëmtuari G.R pëson lëndime te lehta kurse I.R pëson lëndime 

te renda trupore te përshkruara se ne mendimin dhe konstatimin e ekspertit te mjekësisë. 

-Me të cilën ka kryer veprën penale “rrezikimi i trafikut publik” nga neni 297 par. 5  

lidhur me paragrafin 3 dhe 1 të KPRK-së. 

Andaj Gjykata në bazë nenit 378 dhe neneve 3, 6, 15, 16, 38 , 64, të KPRK-ës, dhe nenit 

365 të KPPK-ës, e  

G J Y K O N 

 

ME DËNIM ME BURGË NË KOHZGJATJE PREJ  3 /tre/ muaj, i cili dënim Në bazë të 

nen.38 par.3. të KPPK-së gjykata përcaktonë që dënimi me burgim i shqiptuar në kohëzgjatje 

prej 3/tre/ mujve të zëvendsohet me gjobë në shumë prej 500 €,  të cilën gjobë i pandehuri  

është i obliguar ta paguaj në afat prej 15 ditëve  nga dita e plotëfuqishmerisë së këtij 

aktgjykimi,  

. 

 
Nëse dënimi i zëvendësuar me gjobë nuk mund te ekzekutohet as ne mënyra te tjera  te 

parapara me nenin 38 par 3 te KPK-se , do te ekzekutohet ne atë mënyrë që i pandehuri do të 

vuaj dënimin si në pikën 1 të këtij aktgjykimi. 

 

Të dëmtuarit I.R dhe G.R nga fshati ........ Komuna Ferizaj, A.R nga fshati ......Komuna 

Skenderaj, për realizimin e kërkesës pasurore- juridike udhëzohen në kontest civil.  
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 I  pandehuri lirohet nga detyrimi i shpenzimeve të procedurës penale për arsye se sipas 

vlerësimit të gjykatës pagesa e tyre do të rrezikonte gjendjen materiale të të pandehurit dhe te 

personave që ai detyrohet ti mbështesë materialisht. 

 

                                                               A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj Departamenti i përgjithshëm,  me aktakuzën  PP.nr.1146/2009 

e datës 14.12.2009e ka ngarkuar të pandehurin  B.K,  për veprën penale “rrezikimi i trafikut 

publik” nga neni 297 par. 5  lidhur me paragrafin 3  e 1  të KPPK-së. 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj çështje penale mbajti shqyrtimin gjyqësor më dt. 08.01.2019 

në të cilin Prokurori i Shtetit,  Avdullah Abedini në tërësi mbeti pranë aktakuzës, duke i  

propozuar gjykatës që te pandehurin të shpallë fajtor dhe të i shqiptoi sanksion penal sipas 

ligjit. 

 

 I pandehuri B.K, ne shqyrtimin gjyqësor,  me rastin e  njoftimit nga gjyqtarja  për drejtën e tij 

që të pranoj fajësinë apo të deklarohet i pa fajshëm në kuptim të nenin 248 të KPPK-së ka 

deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale për të cilat e ngarkon aktakuza sipas të gjitha 

pikave, duke theksuar  se  për këtë vepër jam penduar thellë, duke premtuar se në të ardhmen 

do te jete me i kujdesshëm gjate kyqjes ne komunikacion ,  nuk do të përsëris vepra penale të 

kësaj natyre, dhe i propozon gjykatës që ti shqipton ndonjë dënim sa më të butë.   

 

 Me që i pandehuri ka pranuar fajësinë gjyqtari i vetëm gjykues ka konstatuar se janë plotësuar 

të gjitha kërkesat e përcaktuara me dispozitën e nenit 248 par.1 të KPPK-së: 

-i pandehuri  ka kuptuar  natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, 

 

-pranimi është bërë vullnetarisht nga i pandehuri,  

 

-pranimi i fajit mbështetët në faktet e çështjes  që përmban aktakuza, në materialet e 

prezantuara nga prokurori i shtetit, dhe ne provat tjera te cilat gjinden ne shkresën e lendes siç 

janë:  te lexohet konstatimi dhe mendimi i ekspertit mjeko-ligjor i datës 26.10.2009, si dhe 

mendimi dhe konstatimi i ekspertit te komunikacionit i datës 10.11.2009, si dhe fotografit që 

gjenden në shkresat e lëndës. 
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Meqenëse i pandehuri ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e përcaktuara 

me nenin 248 par.1 të KPPK-së,  gjykata  konform nenit 248 par.4 të KPPK-së ka vazhduar me 

shqiptimin e dënimit. 

 Vlerësuar nga aspekti 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 297 

par. 5  lidhur me paragrafin 3  e 1  të KPPK-së. “ 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata , ka konstatuar se ekzistojnë 

rrethanat lehtësuese, të cilat tregojnë se edhe me dënimin më të butë mund të arrihet qëllimi I 

dënimit kështu që në kuptim të nenit  66,67  të KPK-së aplikoi dispozitat për zbutjen e dënimit, 

Gjykata bëri zbutjen e dënimit duke  marrë  rrethanat lehtësuese,  pranimin e fajsisë nga ana e 

të akuzuarit,  deri më tani nuk ka qenë  i dënuar me aktgjykim te formës se prere   , kërkim 

falja publike , sjellja e tij pas kryerjes së vepres penale,  koha e kryerjes se veprës penale meqë 

nga kryerja e veprës penale ka kaluar nje kohe trelativisht e gjate  . Kështu që konformë nenit 

66,67  të KPK-së, gjykata bëri zbutjen e dënimit nën kufit e paraparë të minimumit ligjor nga 6 

(gjasht)muaj  burgim si minimum ligjor në 3 ( tre) muaj burgim, e që këto rrethana i ndërlidhi 

me rrethanat personale, i martuar, baba i tre fëmijëve, i pa pune, invalid i luftës, i gjendjes se 

dobët ekonomike, në mungesë të rrethanave veçanërisht rënduese, gjykata vlerësoi shkallen e 

përgjegjësisë penale të të pandehurit dhe rrezikshmërinë konkrete  të veprës penale, andaj duke 

marrë parasysh tërësinë e këtyre rrethanave, të pandehurit i shqiptoi dënim si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, me bindjen se në rastin konkret do të arrihet qëllimi i dënimit të preventives 

speciale dhe asaj gjenerale, ku një dënim i tillë është adekuat dhe në proporcion të drejtë në 

raport me peshën e veprës penale, rrethanave të kryerjes së veprës penale, shkallen e 

përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të pandehurit.  

 

Të dëmtuarit I.R.dhe G.R nga fshati ...... Komuna Ferizaj, A.R nga fshati ....... Komuna 

Skenderaj, për realizimin e kërkesës pasurore- juridike udhëzohen në kontest civil.  

 

 I  pandehuri lirohet nga detyrimi i shpenzimeve të procedurës penale për arsye se sipas 

vlerësimit të gjykatës pagesa e tyre do të rrezikonte gjendjen materiale të të pandehurit dhe te 

personave që ai detyrohet ti mbështesë materialisht, ne baze te certifikatës se invalidit te luftës.  
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GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ- DEPARTAMENTI PERGJITHSHEM,  

                                        P.nr.146/13 datë 14.01.2019. 

Procesmbajtësi,                            Gjyqtari, 

 Visar Haliti                      Hysnije Gashi 

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

ditëve,  pas pranimit të kopjes me shkrim të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 

 


