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NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ- Departamenti i Përgjithshëm-

Divizioni Penal, si gjykatë e shkallës së parë penale, gjyqtari individual Adem Shabani, me 

procesmbajtësin – praktikantin Flamur Sejdiu, në çështjen penale kundër të pandehurit F.L, 

me vendbanim në Ferizaj, i akuzuar për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga 

neni 370 par. 8 lidhur me par. 1  të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Ferizaj PP/II.nr.1349/2020, të datës 09.11.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, në 

praninë e përfaqësuesit të akuzës – prokurores së shtetit Albana Parduzi, përfaqësueses ligjore 

të dëmtuarit O.H nënës së tij L.I dhe të pandehurit  F.L, me datën 06.04.2021, të njëjtën ditë 

morri dhe publikisht shpalli, kurse me datën 26.04.2021e  përpiloi këtë: 

A K T GJ Y K I M 

Kundër të pandehurit, 

F.L, me vendbanim në Ferizaj, nga i ati N. dhe e ëma A., e vajzërisë  E., i lindur më 

dt..., në Ferizaj, shqiptarë, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme i 

martuar, prindër i katër fëmijëve i pa punë, i gjendjes së mesme ekonomike,  mbrohet në liri 

me numër personal...,- 

Ë SH T Ë   F A J T O R 

 

Me datë 30.07.2020, rreth orës 18:40, në rrugën “ Bajram e Gursel Sylejmani ”, Ferizaj, 

i pandehuri derisa ishte duke lëvizur në drejtim të qendrës së qytetit me veturën e markës “ ... ”, 

ngjyrë e zezë, me targa të regjistrimit ..., nga pakujdesia ka rrezikuar jetën e njerëzve, duke 

mos e preshtuar shpejtinë e lëvizjeve kushteve në rrugë dhe duke mos reaguar me kohë, në atë 

mënyrë që ka vepruar në kundërshtim me nenin 53.1 të Ligjit për rregullat e trafikut rrugor, në 
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atë mënyrë që me të arritur afër kryqëzimit me rrugën “ Nazim Terziu ”, nga krahu i tij i djathë 

del biçiklisti – i mituri O.H, me qëllim që të kalonte në anën tjetër të rrugës, ku i pandehuri 

frenon por nuk arrin që të ndalet dhe me pjesën e përparme të veturës – mesi i veturës e godet 

biçiklistin duke e rrëzuar në tokë, i cili bie shumë pran veturës së markës “.... ”, ngjyrë hiri, me 

targa ... të cilën ishte duke e vozitur A.G, në drejtim të kundërt, i cili nuk mund të frenoj dhe 

me rrotën e prapme të anës së majtë ia shkel dorën të miturit – të dëmtuarit, me ç’rast i 

dëmtuari pëson lëndime të rënda trupore, dhe atë: thyerje në kockën e radiusit të dorës së majtë 

dhe ndrydhje në kyçin e këmbës së djathtë,-  

- me këtë ka kryer veprën penale Rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par. 8 

lidhur me par. 1 të KPRK-së  

              Gjykata në bazë të dispozitës së lartë përmendur dhe nen. 4,7,17, 38, 46, 47, 48, dhe 

69 të KPK-së dhe neneve 361, 365, 450 dhe 463  të KPPRK-së e : 

 GJ Y K O N 

               Të pandehurit F.L, i shqipton  dënimin me burgim  me kusht në kohëzgjatje prej 8 ( 

tetë ) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohen nëse i akuzuari në afatin e verifikimit prej 18 ( 

tetëmbëdhjetë ) muajve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër 

penale. 

Obligohet i pandehuri F.L, që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguaj 

shumën prej 60.88  €uro për Ekspertizën e ekspertit të komunikacionit  dhe  ekspertiza 

mjeko ligjore, për marrjen pjesë në shqyrtim gjyqësor të ekspertit për sqarim të ekspertizës 

që ka kërkuar shumën 50 €uro si dhe paushallin gjyqësor në shumë prej 30 €uro në afat prej 

15 ditëve nga dita kur aktgjykimi të merr formën e prerë nën kërcënimin e përmbarimit me 

dhunë. 

 

Konform nenit 39 par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit –Ligji 

nr.05/L-036, Obligohet i akuzuari që në emër të Taksës për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit të paguaj shumën prej 30 eurove, në afat prej 15 ditëve, nën kërcënimin e përmbarimit 

të dhunshëm. 

 

             I dëmtuari O.H, përmes përfaqësueses së tij ligjore L.H, me vendbanim në Ferizaj, për 

realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohen në kontest civil. 



 Numri i lëndës: 2020:143939 
 Datë: 26.04.2021 
 Numri i dokumentit: 01728051 
 

3 (9)  

   
20
20
:1
53
95
2 

A r s y e t i m i 

           Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, 

PP/II.nr.1349/2020, të datës 09.11.2020, ka akuzuar të akuzuarin F.L me vendbanim në Ferizaj, 

për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 370 par. 8 lidhur me par. 1  të 

KPRK-së. 

Gjykata duke vepruar rreth kësaj çështje penale me datën 14.12.2020, ka mbajtur 

shqyrtimin fillestar konform nenit 245 par.1 të KPPRK-së, por  i pandehuri F.L, nuk e ka 

pranuar fajësinë për veprën penale që akuzohet. 

Gjykata konform dispozitave ligjore të nenit 245 paragrafi 6 dhe neneve  249 dhe 250 

të KPPRK-së e ka udhëzuar të  pandehurin se mundë të paraqet prova për kundërshtimin e 

aktakuzës apo kërkesë për hedhjen e aktakuzë por i pandehuri në afatin ligjor nuk ka bërë 

kundërshtimin e provave  apo kërkesë për hedhjen e aktakuzës lidhur me veprën penale që 

akuzohet.  

Gjykata konform nenit 287 të KPPRK-së me datën 11.03.2021, ka caktuar dhe mbajtur  

shqyrtimin kryesore ku kanë prezantuar prokurori i shtetit Albana Parduzi, përfaqësuesja 

ligjore L.I e të dëmtuarit O.H , dëshmitari A.G, dhe i pandehuri F.L. 

Gjykata konform dispozitave ligjore të nenit 323 par 1, 2 të KPPRK-së të pandehurin e 

ka   udhëzuar  që të përcjellin me vëmendje zbatimin e shqyrtimit gjyqësor dhe me të gjitha të 

drejtat që i takojnë, ku i pandehuri F.L, është deklaruar se i ka kuptuar këto të drejta që është 

udhëzuar. 

 Pas leximit të aktakuzës nga Prokuroria e Shtetit  Albana Parduzi, edhe në shqyrtimin 

kryesor, gjyqtari i vetëm gjykues është bindur se i pandehuri e ka kuptuar aktakuzën për veprën 

penale që e ngarkon aktakuza,  përsëri i ka ofruar mundësinë që të deklarohet për pranimin ose 

mospranimin e fajësisë, duke e njoftua serish me kushtet, pasojat dhe privilegjet fajësisë, i 

pandehuri ka deklaruar se nuk e pranon fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë.  

Pasi që i pandehuri F.L, nuk pranon fajësinë, shqyrtimi gjyqësorë ka vazhduar sipas 

radhës së paraqitjes së provave, fillimisht me fjalët hyrëse të palëve, konform nenit 328 

paragrafi 1 të KPPRK-së, ku edhe e kanë paraqitur dhe në vazhdim gjyqtari gjykues  bazuar 

në dispozitat e nenit 329 , ka bërë prezantimin provave dhe ka përfshirë të përfshin të gjitha 

faktet që gjykata i  ka konsideruar të rëndësishme për një gjykim  të saktë dhe të drejtë. 
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Në shqyrtimin gjyqësor  të datës 11.03.2021, në cilësinë e dëshmitarëve janë dëgjuar: 

dëshmitarja L.I përfaqësuese ligjore të të dëmtuarit të miturit O.H dhe dëshmitari A.G të cilët 

ishin të propozuar nga prokurori i shtetit në aktin akuzues. 

 

Përfaqësuesi ligjore e të dëmtuarit O.H nëna e tij L. i seni në shqyrtimin gjyqësor ka 

deklaruar se për atë që po dëshmoj ka dhen deklaratë në polici dhe prokurori ku atë ditë  djali  

O. e ka pyetur se mundë të shkoj te tezja e vet ku i ka thënë mos shko se rruga është shumë e 

ngarkuar me qarkullim të veturave, por i njëjti e ka marrë biçikletën dhe është nisur për të 

shkuar me ndenjtë te tezja pasi ajo ka fëmijë të moshës së afërt me dajain. Por duke u kthyer 

për në shtëpi, vetë e ka dëgjuar të krismën kur i’u është goditur fëmija që ngiste biçikletën nga 

një veturë, dhe menjëherë ka dal nga shtëpia dhe ka shkuar tek vendi i ngjarjes ku e ka parë 

djalin e shtrirë për toke dhe njërin dorë e kishte nënë rrotat e gomës së një veture ku nga 

goditja e një veture tjetër ishte bartur te vetura tjetër e kahjës së kundërt të lëvizjes, ku djali 

kishte marrë trauma dhe dridhej, dhe vozitësi ishte në veturë brenda dhe e ka vozitur mbrapa 

veturën dhe i ka liruar dorën dhe vozitësi nuk ka dal jashtë veturës vetëm e ka hapur dritaren e  

derës dhe e ka pyetur se a ka nevojë për ndihmë por i ka thënë jo pasi në vend ngjarje kishte 

arritur edhe djali i hallës ku edhe i ka ndihmuar për ta dërguar në Qendrën Emergjente në 

Ferizaj por në vend ngjarje ishin prezent edhe policia. Gjendja shëndetësore e djalit end nuk 

është e mirë është duke e trajtuar edhe te psikologu pasi është i moshës shtatë vjeçare, të 

pandehurin nuk e njoh pasi më tepër jam përqendruar tek gjendja shëndetësore të djalit, vetë 

se Kompania e sigurive e i ka ofruar për kompensim në shumë prej 600 €uro por nuk i ka 

pranuar ka kundërshtuar.  

 

Dëshmitari A.G në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar  se ditën kur ka ndodhur 

aksidenti rreth orës 18:40 ishte duke vozitur veturën e tij e tipit... nga Ferizaj në drejtim të 

Fshatit Varosh, dhe kur ka arritur afër kryqëzimit të rrugës “ Nazmi Terziu “ , një fëmijë e 

biçikletë në distancë shum të shkurt i ka dal përpara një veturë ..., që vinte në drejtim të 

kundërt, ku menjëherë ka marrë veprimet e ngadalësimit të shpejtësisë së veturës duk e 

larguar veturën në drejtim të djathtë, ku edhe vetura... ka frenuar dhe është larguar në të majtë 

por me pjesën e parë të veturës  dhe nga goditja femja është bartur tek vetura e tij ku me 

rrotën e pasme të veturës i ka shkelur gishtat e dorës së majtë, ku e ka ndalur veture që ti 

ofron ndihmë femiut ku e ka lëvizur nga mbrapa veturën që ti lirohet dora  ku edhe i është 

liruar, dhe policia ka ardhur në vend ngjarje, pasi në veturë kishte bashkëshorten me fëmijë të 
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cilët ishin shqetësuar nga ky rast është larguar nga vendi i ngjarjes dhe policia i ka thënë që në 

ora 21:30 të lajmërohet në Stacion për të dhen deklaratë lidhur me ketë rast që ka ndodhur por 

ka deklaruar se nga ky rast nuk ka kontaktuar me familjen e të dëmtuarit dhe me askënd tjetër. 

 

Pas dëgjimit të dëshmitarëve  të propozuar në aktakuzë prokurori i shteti ka  propozuar 

se para se t në vazhdim të lexohen provat e propozuara  dhe marrjes në pyetje të pandehurit 

F.L, i ka propozuar gjykatës që në cilësinë e dëshmitarit të ftohet dhe të dëgjohet Eksperti I.A i 

cili ka dhënë konstatimin dhe mendimin  lidhur me ketë rast të aksidentit por me rastin e 

përpilimit të kësaj ekspertize dhe ka arsyetuar se nuk ka bërë përllogaritjen e shpejtësisë së 

automjetit dhe analizën e shkaktimit të aksidentit edhe pse e ka dhënë një konstatim të tillë 

lidhur  me lëshimet  pjesëmarrëseve në ketë aksident të komunikacionit, ku dhe palët 

pjesëmarrëse nuk e kundërshtojnë propozimin e prokurorit të shtetit. 

Gjykata e ka aprovuar propozimin e prokurorit të shtetit që në cilësinë e dëshmitarit të 

dëgjohet eksperti  i përpilimit të ekspertizës së  aksidentit të komunikacionit lidhur me ketë rast 

Eksperti gjyqësor Msc. I.A, inxh. i komunikacionit rrugor. 

Në vazhdimin e shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datë 06.04.2021, Eksperti gjyqësor 

I.A, inxh. i komunikacionit pasi u njoftuar për arsyet që është ftuar nga gjykata që të dëgjohet 

në cilësinë e dëshmitarit, dhe në vazhdim ne pyetjen e prokurorit te shtetit eksperti dekoron: 

duke u bazuar ne raportin e policisë si dhe analizave te cilat i kam kryer përmes formulave dhe 

skicave te cilat epën përmes softuerëve ose i kam punuar kam aradhe ne përfundim se 

shkaktimi i aksidentit ka ardhur me lëshimet e ngasësit te automjetit B... w390L, pra lëshimet 

primare janë te automjetit ndërsa lëshimet sekondare janë te biciklistit, ku biciklisti ka dalur në 

rruge pa praninë e kujdestarit i cili fëmijë ishte nen moshën 12 vite. Ne baze te llogaritjeve qe i 

kam bere momentin kur e ka vërejt ose ka mundur ta vërej rrezikun ka qene distance prej 19 

metra po te kishte frenua me frenim te vrullshëm do ta kishte ndalur automjetin ne gjatësi prej 

12 metra, d.m.th. ka mundur ta ndaloj automjetit 7 metra para vendit te goditjes me shpejtësinë 

te ciklën ka lëvizur automjeti. Po te kishte qene duke vozit edhen me shpejtësi 40 km h do ta 

kishte ndale automjetin e tije ne gjatësi për 18.02.m, 0.76 m para vendit te goditjes. Kjo është 

supozim se po te kishte vozitur me 40kmh. Por ne rastin konkret automjeti ishte duke vozitur 

me shpejtësi 27 km h  i cili ka reaguar me vonese para vendit te goditjes ku ka lenë gjurme 

frenimi 3.20 m, sikur ky te kishte reaguar ne distancën ku ka mundur ta shohë bicikilistin19 m 

ku ka mundur ta vërej biçiklistin do ti shmangej bicilklisit qe d.m.th. do te ndalej 7 metra para 

vendit ku është shkaktuar aksidenti qe d.m.th. këto janë lëshimet primare te ngasësit te BMV 
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390L. Lidhur me veturën M.... qe është përfshirë ne ketë aksident nuk kam gjete shkelje te 

ngasësit e veturës M..... për shkak se i njëjti nuk ka pasur mundësi te evitoj aksidentin sepse 

B.... ka kaluar ne shiritin e tije qarkullues ku ia ka pamundësuar lëvizjen qarkulluese veturës 

Mercedes, çka do të thotë me goditjen w vozitësit te veturës te B... fëmijën  ka  bartur ne 

veturën ne rrotën e pasme te veturës M.... meqë automjeti M... ka kaluar ne shiritin tjetër 3.93 

m ku e ka goditur me pjesën e mesit te automjetit ku rruga ka qene e zgjeruar prej skajit deri te 

mesi për një shirit 3.50 m, qe d.m.th. se vozitësi i automjetit B... e ka godit biçiklistin me mes 

te automjetit te tije për 0.40 ne shiritin e kundërt te lëvizjes çka do te thotë se ku ka kaluar ne 

shiritin tjetër 1.40 m, duke marr parasysh edhe gjerësinë e automjetit, ku ia ka pamundësuar 

lëvizjen e automjetit M.... ne rastin konkret, pos shkresave qe i’u janë ofruar  ka dale në shikim 

edhe ne vendin e ngjarjes ku ka bërë edhe  fotografimin e vendit të aksidentit që ka ndodhur. 

Ne vazhdim te shqyrtimit gjyqësor lidhur me elaborimin e ekspertizës për rastin qe 

akuzohet i pandehuri F.L, gjykata i ka mundësuar që ti parashtroi pyetje lidhur me ekspertizën 

që e ka përpiluar për rastin konkret ku eksperti i’u është përgjigjur sipas radhës që janë të 

evidentuar në procesverbal të shqyrtimit gjyqësor. 

 

Pas dëgjimit të Eksperti gjyqësor I.A, inxh. dhe sqarimeve lidhur me ekspertizën e 

komunikacionit, shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar me leximin e provave dhe atë: leximi i raporti 

i aksidentit me numër 2020-CFT-275, i datës 30.07.2020, me numër serik 0275424 dhe 

0275425; raporti i policit hetues dhe skica e vendit të ngjarjes, të datës 30.07.2020; raporti 

mjekësor i lëshuar nga Spitali i Përgjithshëm – Qendra Emergjente, Ferizaj me numër të 

protokollit 2347, i datës 30.07.2020;  raporti mjekësor i lëshuar nga Ordinanca Specilaistike 

Psikiatrike Feniksi, i datës 10.08.2020; udhëzimi për hulumtime diagnostike i lëshuar nga 

QKMF 4, Ferizaj, me numër të regjistrit 02, i datës 10.08.2020; mendimi dhe konstatimi i 

ekspertit të komunikacionit rrugor Msc. I.A, inxh. kom. i datës 31.10.2020; o ekspertiza e 

ekspertit të mjekësisë - ligjore dr. M.G e datës 31.10.2020;  foto dokumentacioni si dhe 

shkresat e tjera të cilat gjenden në lëndë. 

I pandehuri  F.L, në mbrojtjen e dhënë në shqyrtimin gjyqësor   ka deklaruar  se 

qëndron pranë deklaratës  lidhur me ketë rast  që e ka dhënë në polici me  date 03.08.2020, dhe 

në vazhdim deklaron se  atë ditë ka qenë me një shok unë isha duke vozitur, vetura ka qene e 

E.,  B... me targa gjermane, pasi isha duke i kryer shërbim pronarit te veturës, E., ne ishim duke 

vozitur ne rrugën e varoshit  dhe kur kemi arritur te vendi i rrugës “ Bajram e Gursel 

Sylejmani”, isha duke vozitur ngadalë dhe duke bisedua me shokun tim dhe papritmas afër 
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rrugës ku ka ndodh aksidenti ka dalë fëmija me biçikletë pa shikuar as majtas as djathtas për 

me shikua se a kishte qarkullim te veturave. Unë kam marr veprime qe ta ndali veturën, dhe 

nga veprimet e marra kam shkua ne anën e majte, biçiklisti e ka goditur veturën time anën e 

djathte ku ka lenë edhe një shenje ne veture pas goditjes ka rene ne toke dhe M... ka qene afër 

meje, përball meje duke lëvizur, po ta kisha goditur fëmiun, fëmija do te kishte ra para M... e jo 

ne rrotën e pasme te veturës time. Pastaj kur e kam vërejt fe miun se ka ra ne toke unë kam 

ndal veturën dhe kam filluar ti jap ndihmë por nate moment ka ardhur një polici i cili ishte 

jashtë detyrës ishte i veshur ne uniformë, e ka ndalur qarkullimin, e komunikacionit e ka ftuar 

ndihme e pare, unë dhe E. kemi qene tere kohen aty prezent deri sa kane ardhur policia e kanë 

përshkruar vendin e ngjarjes dhe ne na kanë thirr ne polici qe te japë deklarat por për gjendjen 

e fëmiut jam njoftuar nga policia. Autoambulanca është vonua.  Deklaroj se fëmiu  ka marre 

lëndime te renda ne dore dhe është larguar nga vendi i ngjarjes dhe familjaret janë marre me te, 

pasi ne jemi nis për polici, por ne se bashku me E. kemi ofruar familjarëve ndihme dhe kemi 

pyetur a mundemi nesër qe te vijmë te interesohemi për gjendjen e djalit tuaj dhe numrat e 

telefonit ua kemi ofruar për kontakt, po ata nuk kanë pranojnë kontaktet me ta. 

Pas dhënies së mbrojtjes të  pandehurit  F.L gjyqtari gjykues konform nenit 348 të KPPRK-

së, pas përfundimit të procedurës së provave i pyet palët nëse kane propozim pe plotësimin e 

procedurës se provave  kanë deklaruar se nuk kane, gjyqtari gjykues e shpall te përfunduar 

procedurën e provave dhe shqyrtimin gjyqësor e ka  vazhduar me fjalën përfundimtare te 

palëve konform nenit 352 te KPPRK-se . 

 

Prokurorja e shtetit Albana Parduzi, fjalën përfundimtare e ka dorëzuar me shkrim por në 

shqyrtimin gjyqësor edhe  me gojë e ka përshkruar ku ka theksuar se gjatë shqyrtimeve 

gjyqësore është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se i pandehuri është kryes i kësaj vepre 

penale ashtu siç është përshkruar  në dispozitiv të aktakuzës  ku pas dëgjimit  në cilësinë e 

dëshmitarit të ekspertit gjyqësor I.A i cili ka përpiluar ekspertizën e këtij aksidenti të 

komunikacionit dhe ka dhënë mendimin dhe konstatimit dhe në shqyrtimin e sotëm gjyqësor ka 

sqaruar  në tersi se kush është shkaktar i aksidenti ku e dhe i pandehuri pas  dëgjimit të 

dëshmitarit- ekspertit e pranon fajësisë për veprën penale që akuzohet  gjykatës që i pandehuri 

të shpallet fajtor për veprën penale që akuzohet dhe të dënohet dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

Përfaqësuesja ligjore e te dëmtuarit O.H , nena e tije L.H ne fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale por mbetem pranë kërkesës pasurore - juridike 
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për kompozimin e demit për lëndimet qe ka pësuar djali im O.H ne ketë aksident ku ende nuk i 

ka realizuar. 

 

I pandehuri F.L në fjalën përfundimtare deklaron se pas dëgjimit te ekspertit ne cilësinë e 

dëshmitarit ne shqyrtimin e sotëm gjyqësor I.A, e pranoj fajësinë për veprën penale qe 

akuzohem dhe kërkoj falje që është  prezentë  përfaqësuesi ligjore nëna e të dëmtuarit për 

lëndimet qe ka marrë  djali i saje ne ketë aksident komunikacioni dhe i propozoj gjykatës qe 

me rastin e shqiptimit te dënimit te merr për basë gjendjen trime ekonomike se jam i pa pune, 

babe i 4 fëmijëve se ne te ardhmen ne komunikacion gjithmonë do te jem  i kujdesshëm.  

 

            Mbi bazën e dëshmive të prezantuara dhe vlerësimin  e tyre gjykata  i shprehu besimin 

e plotë dhe i vlerëson si bindëse dhe reale pasi që të njëjtat janë në koherencë të plotë me njëra 

tjetrën, dhe vlerësimin e çdo prove veç e veç një nga një dhe të gjitha në tërësinë e tyre  

konform  neneve 7, 8 dhe nenin 361 par.1 dhe 2 të KPPRK-së vërtetoi gjendjen faktike si në 

dispozitiv të aktgjykimit. 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor konstatoi se i pandehuri F.L   pranimin e fajësisë e kanë  

mbështet në provat që gjenden në shkresat e kësaj lënde penale dhe   Vlerësuar nga aspekti 

juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit manifestohen të gjitha tiparet objektive dhe 

subjektive të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 370 par. 8 lidhur me par. 1  të 

KPRK-së. 

 

Gjykata si rrethana veçanërisht lehtësuese në kuptim të nenit 69 të KPRK-së, mori 

parasysh pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, pendimin e thellë për kryerjen e kësaj 

veprës penale, kërkim falje përfaqësueses  së të dëmtuarit nënës së tij në shqyrtimin gjyqësor 

nga momenti i aksidentit është interesuar për gjendje e tij shëndetësore, është i pa punë  i 

gjendjes së dobët ekonomike, ndërsa rrethanë rënduese se kjo vepër penale është dukuri e 

shpeshtë dhe mjaftë e përhapur, kurse rrethana veçanërisht rënduese gjykata nuk gjeti dhe mbi 

bazën e këtyre rrethanave vlerësoi shkallën e rrezikshmërisë dhe peshën e kësaj veprës penale 

dhe i shqiptoj dënim me burg me kusht si në dispozitiv të aktgjykimit, duke qenë e bindur se 

me dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi arrihet qëllimi ndëshkimor si 

preventivë speciale dhe gjenerale për të përmbajtur të pandehurin, por edhe personat e tjerë në 

kryerjen e veprave penale, dhe kështu gjykata mendon se me këtë dënim do të arrihet qëllimi 

ndëshkimor i paraparë me nenin 38 të KPRK-së. 
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Gjykata konformë nenit 463 para.1 lidhur me par 3.të KPPK-së,  të dëmtuarin O.H 

përmes përfaqësueses së tij ligjore L.H, me vendbanim në Ferizaj, për realizimin e kërkesë 

pasurore-juridike  janë  udhëzuar në kontest civil. 

Vendimi mbi kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor 

është sjell në bazë të nenit 450 par.2 nënpar.2.6 lidhur me nenin 453  par.1 të  KPPK-së dhe 

nenit 39  parag.1 nën par. 3.1 të Ligjit për Kompensimin e viktimave të krimit Nr.05/L-036.           

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.942/20  me datë 26.04.2021 

 

Procesmbajtës                                                                                                Gj y q t a r i 

Flamur  Sejdiu                                                                                                Adem Shabani 

 

 

 

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.  

 


