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Numri i lëndës: 2021:111938 

Datë: 26.04.2022 

Numri i dokumentit:     02950788 

 

 P.nr.2021:122064 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL gjyqtari i vetëm gjykues, Shabi Idrizi, me praktikantin  Egzon Krasniqi, 

në çështjen penale kundër të pandehurit F.J nga fshati .... Komuna e Ferizajt , për shkak të 

veprës penale “Rrezikim i trafikut publik” nga nen. 370  par.8 lidhur me paragrafin 6 dhe 1  të 

KPRK-së, sipas  aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj në PP.II.nr.844/2021 të datës 

16.06.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me datën 19.04.2022, në praninë e përfaqësuesit 

të akuzës prokurorit të shtetit Avdullah Abedini, dhe të pandehurit F.J,  me dt. 21.04.2022 mori 

dhe publikisht komunikoi ndërsa me datë 26.04.2022 përpiloi , këtë:  

A K T GJ Y K I M 
  

I pandehuri: F.J  i lindur me dt...., në fshatin … Komuna e Ferizajt, me vendbanim të njëjtë, 

nga i ati I. dhe e ëma F.  e gjinisë R. ka të kryer shkollën fillore, i pa martuar, i gjendjes së 

dobët ekonomike, me profesion i pa punë, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës me numër 

personal ... i dënuar më pare, mbrohet në liri, 

ËSHTË   FAJTOR 
 

Për shkak se: 

 

- më dt.05.03.2020 rreth orës 13:05 h, në rrugën magjistrale Shtime-Ferizaj, saktësisht në 

fshatin ..., i pandehuri derisa kishte qenë duke drejtuar automjetin e tij  kamionetë  te markës 

“...”, ngjyrë portokalli, me targa të regjistrimit ..., nga pakujdesia ka rrezikuar jetën e njerëzve 

dhe pasurin, në atë mënyrë që ka vepruar ne kundërshtim me  nenin 61 te ligjit për rregullat e 

trafikut rrugor, ashtu që duke mos  i dhënë përparësi kalimi automjetit përballë  që kishte qenë 
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duke lëvizur në rrugë kryesore, dhe pa u siguruar mirë për distancën e sigurte ndërmerre  

veprime dhe kishte filluar kthimin  majtas edhe pse automjeti që kishte qenë duke lëvizur në 

rrugë kryesore i markës  “...” kishte qenë në distancë  më të shkurtër se ajo e sigurt  kishte  dal 

nga rruga dytësore për në rrugën kryesore saktësisht  në shiritin Ferizaj- Shtime dhe me pjesën 

e përparme të djathtë të automjetit e  godet në pjesën  e përparme të majtë automjetin e  markës 

“...”, ngjyrë e zezë me targa të regjistrimit ..., të cilën kishte qenë duke e drejtuar H.H , kështu 

që përpos dëmeve materiale  në  automjet lëndime trupore  te renda  pëson i dëmtuari  I.H   

ndërsa lëndime të lehta trupore me dëmtime te përkohshme te shëndetit pëson edhe i  dëmtuari 

H.H, ndërsa në automjetin e markës kamionetë “...”, ngjyrë portokalli, me targa të regjistrimit 

... lëndime të lehta trupore me dëmtime te përkohshme te shëndetit pëson i dëmtuari V.J  të 

përshkruar si në akt-ekspertimin mjeko ligjor të datës 03.04.2021. 

  

 - me këtë kreu veprën penale “Rrezikim i trafikut publik” nga nen. 370  par.8 lidhur me 

paragrafin 6 dhe 1  të KPRK-së. 

Gjykata në kuptim dispozitës të lartcekur ndëshkimore nenit 2,38,43,71,72,, të KPRK-së, si 

dhe nenit 365  dhe 453 dhe 463  të KPPRK-së,  e  

G J Y K O N 
 

 Të pandehurit  F.J i cakton Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 180 ditësh të 

cilin , me pëlqimin e të pandehurit njëkohësisht i zëvendësohet në DËNIM ME 

GJOBË në shumën prej 800.00 (tetëqind euro) e cila do paguhet në  këste mujore 

në afat prej 6 muajve, ndërsa në rast mos pagese e njëjta do t’i shndërrohet në 

dënim me burg duke i llogaritur çdo 20€ (njëzetë euro) gjobë një ditë burg, i cili 

dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 Udhëzohen të dëmtuarit që kërkesën pasuro-juridike ta realizojnë në kontest civil. 

 

 Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve procedurale të paguaj shumën 

prej 70 € (shtatëdhjetë euro) dhe në Fondin e Kompensimit të Viktimave të 

Dhunës shumën prej 30 € (tridhjetë euro) në afatin prej 15(pesëmbëdhjetë) ditësh 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
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A r s y e t i m i  

 Historiku procedural 

 

Prokuroria Themelore në  Ferizaj me aktakuzë PP.II.nr.844/2021 të datës 16.06.2021, e ka 

ngarkuar të pandehurin F.J nga fshati ... Komuna e Ferizajt, për shkak të veprës penale 

“Rrezikim i trafikut publik” nga nen. 370  par.8 lidhur me paragrafin 6 dhe 1  të KPRK-së. 

Gjykata duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj me datën 

19.04.2022, mbajti shqyrtimin fillestar, ku prezantuan prokurori i shtetit i cili ka lexuar akuzën 

dhe ka mbetur në tërësi pranë kualifikimit juridik të veprës penale si dhe prezent ishte edhe i 

pandehuri F.J. 

Komfor nenit 246 të KPPRK-së të pandehurit pasi që i janë dhënë udhëzimet nga ana e 

gjyqtarit gjatë shqyrtimit fillestar përkitazi me pranimin e fajësisë, i pandehuri e ka pranuar 

fajësinë  për të gjitha pikat që e ngarkon aktakuza dhe ka shtuar se shpreh keqardhje dhe është  

penduar thellë, kërkon nga  gjykata që ti shqiptoj një dënim sa më të butë, dhe i  premton 

gjykatës se nuk do te përsëris vepra të tilla penale dhe mundësisht ti shqiptoj dënim më të butë.  

Në vlerësimin e pranimit të fajësisë së të pandehurit gjyqtari gjykues komfor nenit 248 par.1 të 

KPPRK-së, ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit, i cili ka deklaruar nuk e 

kundërshton pranimin e fajësisë nga i pandehuri meqë një pranim i tille, është bërë komfor 

dispozitave ligjore nga neni 248 të KPPK-së, pra në mënyrë vullnetare nga i cili pranim ka 

mbështetje në të gjitha provat dhe shkresat që përmban aktakuza, i propozoj gjykatës që ta këtë 

parasysh pranimin e fajësisë, të njëjtin ta shpall fajtor dhe ti shqiptoj një dënim të paraparë me 

Kodin Penal të Republikës se Kosovës . 

 

Vlerësimi i pranimit të fajësisë  

 

Gjyqtari gjykues ka vlerësuar se kërkesat nga neni 248 paragrafi 1 i KPPRK-së janë 

përmbushur, pasi që:  

• I pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë  

• Pranimi është bërë vullnetarisht.  

Pranimi mbështetet në prova dhe fakte të çështjes penale që përmban aktakuza dhe 

materialet e prezantuara nga ana e prokurorit të shtetit me aktakuzë dhe atë: Raporti 

i aksidentit  me nr.2020-CFT-99 i dt. 05.03.2020, Raporti i Policit hetues i dt. 

05.03.2020, Mendimi dhe konstatimi i ekspertit të Komunikacionit rrugor MSc 
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Xhemil Halili ing.kom i dt. 08.06.2021, Ekspertiza e ekspertit mjekësisë ligjore  Dr. 

Flamur Blakaj  e dt.25.03.2021, Raporti Emergjentë lëshuar nga Spitali i 

Përgjithshëm-Qendra Emergjente në Ferizaj me nr. protokollit 663 i dt. 05.03.2020, 

Raporti Emergjentë lëshuar nga Spitali i Përgjithshëm-Qendra Emergjente në 

Ferizaj me nr. protokollit 641 i  dt. 05.03.2020, Raporti Emergjentë lëshuar nga 

Spitali i Përgjithshëm-Qendra Emergjente në Ferizaj me nr. protokollit 673 i  dt. 

05.03.2020, Raporti Emergjentë lëshuar nga Spitali i Përgjithshëm-Qendra 

Emergjente në Ferizaj me nr. protokollit 671 i  dt. 05.03.2020, Foto dokumentacioni 

si dhe shkresa tjera të lëndës. 

• Akuza nuk përmban asnjë  shkelje ligjore ose gabime faktike,    

Meqenëse i akuzuari ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e përshkruara më 

lartë, andaj gjyqtari individual  komfor nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-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, (nëse i pandehuri në shqyrtimin fillestar pranon fajësinë 

dhe kryetari i trupit gjykues vlerëson se pranimi i fajit është bërë në pajtim me ligjin mund të 

vazhdoj procesin me shqiptimin e dënimit pa plotësuar trupin gjykues dhe pa e mbajtur fare 

shqyrtimin gjyqësor, lidhur me këtë shih mendimin juridik te Gjykatës Supreme të evidentuar 

si GJA.nr.207/13 të dt.19.03.2013).  

Vlerësimi i veprimeve ligjore të  pandehurit 

Vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të gjitha 

tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale rrezikimi trafikut publik nga neni 370 par.8 

lidhur me par 6 dhe 1  të KPRK-s, me që me datë 05.03.2020, vend dhe kohë siç është 

përshkruar hollësisht në diapozitivin e këtij aktgjykimi  i pandehuri me veprimet e tij ka 

konsumuar veprën penale qe i vihet ne barre me çka ka bërë fillimin e procedurës penale.   

Vlerësimi për  dënimin e shqiptuar 

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

në kuptim të nenit 73 dhe 74  të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese 

përkatësisht që në shqyrtim fillestar i pandehuri ka pranuar fajësinë, është hera e parë që bie në 

ndesh me ligjin, pendimi ishte i sinqertë dhe real për veprën penale të kryer , kurse në rastin 

konkret nuk gjeti ndonjë rrethanë veçanërisht rënduese përveç që vlerësoi shkallën e 

përgjegjësisë penale të akuzuarit si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale.  
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Gjykata është e bindur  se edhe me një dënim të tillë, duke marrë parasysh edhe faktin se i 

akuzuari në të gjitha fazat e procedurës penale ka bërë pranimin e fajësisë, do të arrihet qëllimi 

i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 38 të KPRK-ës përkatësisht dënimi i shqiptuar 

është plotësisht i justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, rrezikshmërinë e saj dhe 

të autorit të saj, që do të shërbej në parandalimin e kryesit nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen (preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi  që ti përmbaj personat e tjerë nga 

kryerja e veprës penale (preventiva gjenerale). 

 

Kompensimi i dëmit dhe shpenzimet procedurale 

 

Komfor nenit 463 të KPPRK-së, gjykata ka udhëzuar  të dëmtuarit që kërkesën pasurore 

juridike ta realizoj në kontest civil,   

 

Në bazë të nenit 450 dhe 451 obligohet i akuzuari në emër të shpenzimeve të paushallit 

gjyqësor të paguaj shumën paguaj shumën prej 70 € (shtatëdhjetë euro)  si dhe komfor 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 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi.    

Në bazë të thënave  më lartë u vendos  si në diapozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2021:111938, 21.04.2022 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Shabi Idrizi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 


