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Numri i lëndës: 2020:185444 

Datë: 15.03.2021 

Numri i dokumentit:     01596244 

 

                                                                                             2021: 013955 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI  I 

PËRGJITHSHËM PENAL, me gjyqtaren  e vetme gjykuese Hakile Ilazi dhe me 

pjesëmarrjen zyrtaret  ligjor Gazmend Ibrahimi, në çështjen penale kundër të akuzuarës Sh.M., 

për shkak të veprës penale rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par. 8 lidhur me par. 6  të 

KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.1679/20 të  datës  

26.012021, pas mbajtjes së seancë së shqyrtimit fillestar publik, në praninë e përfaqësuesit të 

akuzës – prokurorit Albert Zejnullahu,  përfaqësuesja ligjore  D.M.nëna e të dëmtuarit D.M.2,  

si dhe të akuzuarës Sh.M., me datë 22.02.2021 mori dhe publikisht komunikoi, kurse me datë 

12.03 2021 përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 E  akuzuara: Sh.M., nga i ati A.dhe e ëma N.e gjinisë O.,  e  lindur me datë ....  me 

vendbanim në rr” ....” nr. ..në Shtime , i gjendjes së mesme ekonomike, ka të përfunduar 

Fakultetin Ekonomik, i pamartuar, Shqiptare, Shtetase i Republikës së Kosovës me nr. personal 

.....  
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ËSHTË  FAJTORE 

 

Se me datën 09.12.2020, rreth orës 11:15 h, e  akuzuara deri sa ka qen duke drejtuar automjetin 

e sajë të markës “ .....” ngjyrë hiri me targa .... në rrugën “Enest Koliqi” nga pakujdesia dhe në 

kundërshtim me nenin -53 të Ligjit Mbi  rregullat e Trafikut Rrugor ka rrezikuar  jetën e 

njerëzve dhe pasurinë e tyre në atë mënyrë, që duke mos i kushtuar kujdese këmbësorit me të 

arritur para shtëpisë ku edhe jeton deri sa ishte duke hyrë në oborrin e shtëpisë së sajë me 

pjesën e parë të anës djathtë të automjetit e godet këmbësorin (fëmijën) D.M. i cili ishte në 

oborrin e shtëpisë, duke e rrëzuar për tokë dhe duke kaluar sipër tij me automjet, ku me ç rasr i 

dëmtuari ka pësuar lëndime të rënda trupore të  përshkruar  si në  Ekspertizën  Mjeko- ligjore të 

datës 11.01.2021 nga eksperti ligjor dr, Dritor Haliti. 

me të cilën ka kryer  veprën penale rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par.8 lidhur me par. 

6 dhe  të KPRK-së. 

Andaj, në bazë nenit 370 dhe neneve  4, 7, 8, 9, 10, 17, 23, 38, 39, 69, 70, 73 të KPRK-së, dhe 

nenit 365 të KPPK-së,  të akuzuarën Sh.M.,  

 

 

LIRON NGA DËNIMI  

 

 

Përfaqësuesja ligjore  D.M.nëna e të dëmtuarit D.M.2, për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike udhëzohet në kontest juridiko-civil. 

 

Në bazë të nenit 450 dhe 451 të KPPK-së, obligohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve të 

procedurës penale (ekspertizës së komunikacionit dhe ekspertizën mjeko-ligjore) të paguaj 

shumën prej 60.88 €uro /gjashtëdhjetë euro e tetëdhjetë e tetë cent/  si dhe paushallin gjyqësor 

në shumë prej  20 /njëzetë / €uro në afat prej 30 ditëve nga nga dita e plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit.    

 



 Numri i lëndës: 2020:185444 
 Datë: 15.03.2021 
 Numri i dokumentit: 01596244 
 

3 (6)  

   
2
0
2
1
:0
1
3
9
5
5

 

 

Gjithashtu obligohet e akuzuara që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 20€ /njëzetë euro/, si dhe .konform nenit 39 par. 3 pika 3.1 të ligjit Nr. 05/L-036, 

për kompensimin e viktimave të krimit, të paguaj shumën prej 30€ /tridhjetë euro/, brenda 

afatit prej 30/tridhjetë /ditëve nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi.  nën kërcënimin e 

përmbarimit.    

 

                                                              

 

                                                           A r s y e t i m i 

 

            

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën të evidentuar PP/II.nr.1679/20 të  datës  

26.01.2021, ka ngarkuar të akuzuarën  Shqiponje Maksuti, për veprën penale rrezikim i trafikut 

publik nga neni 370 par. 8 lidhur me par. 6  të KPRK-së,  

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti shqyrtimin fillestar me datë 

22.02.2021  në të cilën shqyrtim  përfaqësuesi  akuzës   prokurori i shtetit Albert Zejnullahu, ka 

mbetur në tersi pranë akuzës dhe kualifikimit juridik të veprës penale duke i propozuar 

gjykatës që të akuzuarën  ta shpall fajtor dhe ti shqiptohet  dënim i paraparë me ligj. 

duke mbetur në akuzës dhe propozoi  që i akuzuari të shpallet fajtor  dhe ti shqiptohet 

dënim i E akuzuara pasi është njoftuar nga gjykata në kuptim te nenit 246 te KPRK-se, lidhur 

me të drejtën për tu deklaruar lidhur me fajësinë apo pafajësinë për veprën penale për të cilën 

është akuzuar në shqyrtimin fillestar  ka deklaruar se  e pranon  fajësinë  për veprën penale të 

cilën e ngarkon aktakuza për të gjitha pikat e saj, dhe është i vetëdijshëm për pranimin e 

fajësisë dhe pasojat që mund të vijnë nga ky pranim, ndihem fajtor për veprën penale sipas te 

gjitha pikave që e ngarkon  akuza, shpreh keqardhje dhe është penduar thellë, duke shtuar se 

D.e ka nip – djalë të vëllait dhe me të njëjtin jetojnë me një shtëpi dhe kanë raporte shumë të 

mira,  më pastaj ka theksuar se në ditën kritike fare nuk e kishte vërejtur se kishte qenë i njëjti  

para veturës,   është hera e parë qe bien ndesh me  ligjin, andaj i kërkoj falje publike familjes, 

luti gjykatën ti merr parasysh këto dhe të më shqiptojë një dënim sa më të butë. 
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Përfaqësuesja  i të dëmtuarit D.M. nëna D. M.2,  duke shprehur mendimin e saj  lidhur me 

pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarës  e njëjta deklaron: natyrisht nuk i bashkëngjitëm 

ndjekjes penale,  ndërsa paraqet  kërkesën pasurore juridike, lut gjykatën ti këtë parasysh 

rrethanat pasi që jan familjarë dhe jetojnë me një  një familje e ngushtë-me një shtëpi.  

Prokurori i Shtetit Albert Zejnullahu, duke shprehur mendimin e tij përkitazi me pranimin e 

fajësisë, ka vlerësuar se ekziston baza për pranimin e fajësisë së të akuzuarit, duke i propozuar 

Gjykatës që gjatë matjes së dënimit ti ketë parasysh si rrethanat lehtësuese dhe rënduese dhe ti 

shqiptoj një sanksion penal të paraparë me ligj. 

Pasi që i akuzuari ka pranuar fajësinë që në fillim të shqyrtimit fillestar, 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. 4 të KPPK-së, edhe pas udhëzimit në 

kuptim të nenit 323 par. 1 dhe 2 të KPPK-së dhe me këtë rast vlerësoi se: 

- i akuzuari 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 Prokurori i Shtetit përkatësisht mbrojtja e të akuzuarit gjatë procedurës 

para penale dhe ne shqyrtimin fillestar: Raporti mjekësor nga Qendra Emergjente  në Prishtinë  

të datës 21.12.2020, fletlëshimi nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës – Klinika e 

Kirurgjisë Torakale –Prishtinë  me datë 09.12.2020,  raporti i policit hetues i datës 09.12.2020, 

deklarata e të pandehurës të dhënë në Prokurori  me datë 28.12.2020, Mendimi dhe Konstatimi 

i i Ekspertit të Komunikacionit Rrugor të datës 29.12.2020, Ekspertiza Mjeko-Ligjore e datës 

11.01.2021 nga dr. Driton Haliti, fotodokumentacioni, si dhe provat tjera që gjinden në lëndë. 

si dhe akuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

Me qenë se i akuzuari ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e përshkruara 

më lartë, andaj trupi gjykues konform nenit 248 paragrafit 4 të KPP-së, ka vlerësuar se nuk 

është e nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit dhe për këtë arsye 

ka vazhduar me shqiptimin e dënimit,  
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Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të 

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

par. 8 lidhur me par. 6 të KPRK-së,  

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin, Gjykata vlerësoj rrethanat 

në kuptim të nenit 69,70 dhe 73,  të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese se i 

akuzuari ka pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar, kurse si rrethana lehtësuese, pendimin e 

sinqertë dhe real për veprën penale të kryer, raportet familjare me të dëmtuarin – nip (djalë të 

valluat) , më parë nuk ka qenë i dënuar me aktgjykim të formës së prerë,  kurse në rastin 

konkret si rrethanë rënduese gjykata nuk gjeti,  përveç që vlerësoj shkallën e përgjegjësisë 

penale të të akuzuarit si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale.  

Gjykata është e bindur edhe me anë të këtij dënimi është e pritshme të arrihet qëllimi i 

përgjithshëm i dënimit i paraparë në nenin 38 të KPRK-së, duke u nisur nga fakti se i akuzuara 

ka pranuar fajësinë dhe dënim ky që është në proporcion me peshën e veprës penale dhe 

shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, rrethanat e kryerjes, si edhe me anë të këtij 

dënimi do të arrihet qëllimi i dënimit, parandalimi i kryesit nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen (preventiva speciale) si dhe njëkohësisht do të arrihet edhe qëllimi tjetër që ti përmbaj 

personat e tjerë nga kryerja e veprës penale (preventiva gjeneralë). 

 

 

Vendimi mbi  realizimin  kërkesës pasurore-juridike  është marr në kuptim të nenit458  të  

KPPRK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet paushalle është marr në kuptim të dispozitës së nenit 453 par. 1 lidhur 

me nenin 450 par. 2, nën par. 2.6 të KPPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë konform nenit 39 par 3 pika 3.1, Nr. 

05/L-036 të ligjit për kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

  Nga arsyet e sipër cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIAJ -  DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 
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2021:013955 data 12.03.2021 

 

Zyrtari Ligjor            Gjyqtari:Hakile  ILAZI 

Gazmend Bytyqi               

 

 

 

 

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 Kosovës . Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 

 


