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Numri i lëndës: 2018:057153 

Datë: 27.07.2022 

Numri i dokumentit:     03272109 

 

                                                                                                                            Pnr. 640/14 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – Departamenti i Përgjithshëm - gjyqtarja e 

vetme gjykuese Hakile Ilazi si dhe me bashkëpunëtorin profesional Fatlum Halimi, në çështjen 

penale kundër të pandehurit G.B, për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 

378 par.8 lidhur me par.6 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj – 

Departamenti i përgjithshëm PP/II.nr.2067-1/13 të datës 11.06.2014 pas mbajtjes së shqyrtimit 

fillestar dhe publik, në praninë e prokurorit të shtetit Paulin Pashku dhe të pandehurit G.B, më 

datë 07.07.2022 mori dhe publikisht komunikoi, ndërsa më datë 27.07.2022 përpiloi me shkrim 

këtë:     

                                       

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri G.B nga fshati ..., Komuna Shtime, i lindur më ... në Ferizaj të njëjtin vend, nga i 

ati V., i martuar, jeton me ndihma sociale në shtetin e Francës, shtetas i Republikës së 

Kosovës, me numër personal .... lëshuar nga MPB – Republika e Kosovës. 

      

                                                          ÊSHTË FAJTOR 

 

Sepse, më dt.30.09.2013 rreth orës 18:00 në rrugën regjionale Ferizaj – Shtime, duke drejtuar 

veturën e udhëtarëve të markës “...” me targa të regjistrimit ...., në kundërshtim me dispozitat e 

nenit 42 pika 1 të LSKRR-së, nga pakujdesia ka rrezikuar jetën e njerëzve dhe të pasurisë, në 

atë mënyrë që pa u siguruar mirë se nuk do t’i rrezikoj pjesëmarrësit tjerë në komunikacion, me 

të arritur përballë depos “E....” në ... Komuna Shtime, ndërmerr veprimin e tejkalimit të 

automjetit transportues dhe në pamundësi që ta përfundoj; tejkalimin, me pjesën e përparme të 
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veturës “...” e godet kamionetën në pjesën e përparme, e cila ishte duke lëvizur në shiritin e 

kundërt qarkullues, nga ky aksident pos dëmeve materiale, lëndime të rënda trupore pëson T.T, 

kurse lëndime të lehta trupore pësojnë G.B, D.B, F.B, A.K, L.Ldhe E.U. 

 

- me këtë veprim ka kryer veprën penale “Rrezikimi i trafikut publik” nga neni 370 

par.8 lidhur me par.6 të KPRK-së. 

 

           Në mbështetje të nenit 77 dhe 78 të KPRK-së, i pandehuri  

 

LIROHET NGA DËNIMI 

 

Meqenëse pasojat e kësaj vepre penale e kanë goditur kryesin aq rëndë sa që dënimi është i 

panevojshëm për realizimin e qëllimit të tij.  

 

Të dëmtuarit: G.B, D.B, F.B, T.T,, A.K, L.L dhe E.U, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohen në kontest civil. 

 

I pandehuri lirohet nga pagesa e shpenzimeve të procedurës, për shkak se i njëjti e ka gjenden 

ekonomike të rënduar. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP.II.nr.2067-1/13 të datës 11.06.2014, kundër 

të pandehurit G.B  për shkak të veprës penale “Rrezikimi i trafikut publik” nga neni 378 par.8 

lidhur me par.6 të KPRK-së, duke propozuar që i pandehuri të shpallet fajtor dhe t’i shqiptohet 

sanksion penal i paraparë me ligj. 

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze, caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar me 

datë 07.07.2022 në të cilin shqyrtim, i pandehuri G.B, e ka pranuar fajësinë për veprën penale 

të cilën e ngarkon akuza për të gjitha pikat e saj. 

 

I pandehuri G.B shprehë keqardhje dhe është penduar thellë, i njëjti shton se në momentin e 

ndodhjes së aksidentit nuk i kujtohet se si ka ndodhur aksidenti, pasi që ka qenë pa vetëdije – 
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në gjendje kome për pesë ditë dhe pasi që ka dalë nga koma e ka kuptuar se ka shkaktuar 

aksident në të cilin aksident edhe vet i pandehuri ka pësuar lëndime të rënda trupore ku ende 

është duke u shëruar në shtetin e Francës, ku si pasojë e aksidentit, ka pësuar lëndime të rënda 

në kurriz dhe veshka, poashtu lëndime në nofull në të cilën ka vendosur edhe pllaka metalike, 

është hera e parë që ka kryer vepër penale, i premton gjykatës që nuk do të përsëris vepra 

penale, i propozon gjykatës që ta liroj nga dënimi pasi që me të dëmtuarën është në lidhje 

familjare – bashkëshortja e vëllaut të tij, pasi që e njëjta problemet shëndetësore që i ka pasur 

nga aksidenti, i ka kaluar me sukses dhe tani është në gjendje shumë të mirë shëndetësore, nuk 

ka mundësi të punojë për shkaqe shëndetësore nga aksidenti dhe është shfrytëzues i ndihmës 

sociale. I njëjti e lutë gjykatën që t’i shqiptoj një dënim sa më të butë, ose ta lirojë nga dënimi 

dhe i premton gjykatës se do të ketë kujdes në të ardhmen që të mos përsërisë vepra të tilla 

penale. 

 

 Prokurori i Shtetit Paulin Pashku duke shprehur mendimin e tij përkitazi me pranimin e 

fajësisë, ka deklaruar se nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë nga i pandehuri, me që pranimi 

është bërë konform nenit 248 të KPPK-së, i cili pranim e ka mbështjetjen në provat të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës, në veçanti ekspertizën e komunikacionit dhe pranimin vullnetar 

të të pandehurit, ku qartazi shihet që i njëjti edhe vet ka pësuar nga vepra të cilën e ka kryer, i 

propozon gjykatës që të njëjtin ta shpall fajtor por të njëjtin ta liron nga dënimi konform 

dispozitave të Kodit Penal, se me të dëmtuarin e cila ka pësuar lëndime të rënda trupore T.T e 

ka grua të vëllaut, kurse edhe vet i pandehuri ka pësuar pasoja të rënda shëndetësore e cila 

shihet edhe në seancën e shqyrtimit gjyqësor, përkatësisht i njëjti ka pësuar lëndime të rënd 

trupore dhe të përhershme, andaj në kuptim të nenit 77 dhe 78 të Kodit Penal (04L/082) kur 

kryesi i veprës penale shkakton vepër penale nga e cila edhe vet pëson pasoja, ligji e parasheh 

shpalljen fajtor të tij por edhe lirimin e tij nga dënimi pasi që pasojat e të pandehurit janë më të 

rënda sesa dënimi si dhe këtë fakt bazuar në provat e tjera kur të gjithë kanë pësuar lëndime të 

lehta trupore, po ashtu nga koha e kryerjes së veprës penale ka kaluar një kohë mjaft e gjatë, 

andaj i propozon gjykatës që këto rrethana ti merr parasysh në marrjen ose shqiptimin e 

aktgjykimit. Sa i përket të dëmtuarve që kanë pësuar lëndime të lehta trupore, në bazë të 

dispozitave ligjore në fuqi, veprimet e kryera ndaj tyre nuk përmbajnë vepër penale por vepër 

kundërvajtëse, prandaj, pasi që e dëmtuara T.T është e vetmja që ka pësuar lëndime të rënda 

trupore dhe është në marrëdhënie familjare me të akuzuarin dhe i ka tejkaluar problemet 

shëndetësore dhe e njëjta është në gjendje të mirë shëndetësore. 
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Gjyqtari i vetëm gjykues vërteton se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë, pranimi i fajësisë u bë vullnetarisht nga i akuzuari, pranimi i fajësisë mbështetet në 

faktet e çështjes që i përmban aktakuza në materialet e prezantuara nga prokurori i shtetit dhe 

aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore apo gabime faktike.  

 

Prokurori i shtetit në seancën e shqyrtimit fillestar lidhur me pranimin e fajësisë nga i akuzuari 

deklaroi se e pranoj pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, pranimi i fajit u bë me 

vullnetin e tij të plotë pa kurrfarë presioni dhe konform dispozitave ligjore të KPPRK-së, andaj 

i propozoj gjykatës që të aprovoj pranimin e fajësisë, duke i marrë parasysh rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese te shqiptimi i dënimit.   

 

Gjykata pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit si dhe marrjes së mendimit të palëve, 

respektivisht prokurorit të shtetit të dëmtuarve, provave që gjenden në shkresat e lëndës 

vërteton se janë përmbushur të gjitha kushtet ligjore të parapara sipas dispozitës së nenit 248 

par.1 të KPPRK-së, dhe e aprovoi pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit në shqyrtimin 

fillestar, andaj gjykata konform nenit 248 par.4 të KPPRK-së ka vazhduar me shqiptimin e 

dënimit.  

 

Pasi që i akuzuari e pranoi fajësinë vullnetarisht, gjykata e vlerësoi dhe analizoi se pranimi i 

fajësisë ka mbështetje në vërtetim të gjendjes faktike si në dispozitiv të aktgjykimit si: mendimi 

dhe konstatimi i ekspertit të mjekësisë Dr.Musa Gashi i dt.12.04.2014; analiza dhe konstatimi i 

ekspertit të komunikacionit ingj. Xhemil Halili i dt.12.02.2014 si dhe fotografitë e shkresat e 

tjera të cilat gjenden në lëndë. 

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar edhe nga vet i akuzuari gjykata vërteton se me veprimet 

inkriminuese të të akuzuarit, përmbushen të gjitha elementet qenësore të veprës penale 

rrezikim i trafikut publik  nga neni 378 par.8 lidhur me par.6 të KPRK-së, për çka gjykata gjeti 

se i akuzuari në aspektin penalo-juridik është përgjegjës, dhe të njëjtin e shpalli fajtor dhe i 

shqiptoi dënim si në dispozitiv të aktgjykimit.  

 

Gjykata gjatë procedurës penale ka gjetur se i akuzuari është penalisht përgjegjës dhe e ka 

shpallur fajtor, ndërkaq e liroj nga dënimi në mbështetje të nenit 78 dhe 79 të KPRK-së, 

meqenëse i pandehuri  pa dashje ka kryer veprën penale për të cilën ngarkohet, të dëmtuarën 

T.T e ka grua të vëllaut, ndërsa lëndimet e pësuara nga vetë paditësi në këtë aksident kanë lënë 
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pasoja të përhershme për shëndetin e tij si dhe kanë ndikuar në gjendjen e tij socio-ekonomike, 

të cilat pasoja kanë shkaktuar edhe tronditje psikike tek i pandehuri, andaj këto pasoja e kanë 

goditur kryerësin aq rëndë sa që dënimi është i pa nevojshëm për realizimin e qëllimit te tij, 

andaj duke u bazuar në këto fakte dhe rrethana sipas bindjes së gjykatës shqiptimi i ndonjë 

dënimi do të jetë tërësisht i panevojshëm për realizimin e qëllimit të tij.  

 

Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil-juridik është marrë konform nenit 

463 të KPPRK-së. 

 

 Vendimi për shpenzimet e procedurës penale është i bazuar ne nenin 450 par.2 nënpar.2.1 dhe 

neni 453 paragrafi 4 të KPPK-së, gjykata e liroi nga obligimi i pagesës së paushallit gjyqësor 

dhe shpenzimet e procedurës pasi që konstatoi se pagesa e shpenzimeve do ta vështirësonte 

edhe më tepër gjendjen e dobët të të akuzuarit dhe personave që ai është i obliguar ti mbështet 

materialisht.  

Nga arsyet e lartë përmendura, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                                             GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

 Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Penal  

P.nr.640/14, më datë 27.07.2022 

 

 

Bashkëpunëtori profesional,                                                 Gjyqtarja e vetme   gjykuese 

  Fatlum Halimi                                                   Hakile Ilazi    

  

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit  të aktgjykimit nëpërmjet  kësaj gjykate, 

kurse i dëmtuari mund të paraqet ankesë vetëm sa i përket vendimit për sanksionin penal. 


