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                                                   NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

        GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

DIVIZIONI PENAL, gjyqtari i vetëm gjykues Imri Sejda, me zyrtare ligjore Kimete Bytyqi, 

në çështjen penale kundër të akuzuarit A.Z. nga Gjilani, për shkak të veprës penale Rrezikim i 

komunikacionit në rrugor nga neni 370 par.9 lidhur me par.1 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK-së), sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Ferizaj-Departamenti i 

përgjithshëm PP/II.nr.1363/21, të datës 26.10.2021, në shqyrtimet gjyqësore të mbajtura më 

datat11.01.2023, 27.01.2023 dhe 02.02.2023, në prani të Prokurorit të Shtetit Fatos Ajvazi, të 

dëmtuarave- dëshmitarëve B.Z. dhe përfaqësuesit  Av Ymer Hurgulica , F.Z. e A.K.,  të 

akuzuarit dhe mbrojtëses së tij me autorizim av. Burim Islami, më dt. 03.02.2023 mori dhe 

publikisht shpalli, ndërsa më datë 08.02.2023, përpiloi këtë: 

 

A  K T GJ Y K I M 

 

  I  akuzuari  A.Z., nga i ati R..., e ëma H..., e gjinisë S..., i lindur me dt...., në fshatin ..., 

me vendbanim në Gjilan lagja ..., rruga “...” nr. ..., me numër personal ..., ka të kryer shkollën e 

mesme, i pa martuar, i pa punë, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës 

së Kosovës, i pa dënuar më parë për ndonjë vepër penale, ndaj tij nuk zhvillohet ndonjë 

procedurë tjetër penale  

 

                                                             ËSHTË  FAJTOR 

 

         Me datë 22.08.2021, rreth orës 02:55, në Rrugën Nacionale Ferizaj – Gjilan në fshatin ..., 

komuna Ferizaj, i pandehuri derisa ishte duke drejtuar automjetin “VW Golf Plus” ngjyrë e 
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bardhë, me targa të regjistrimi ..., nga pakujdesia ka rrezikuar jetën e njerëzve dhe pasurinë, në 

atë mënyrë që ka vepruar në kundërshtim me Ligjin për rregullat e trafikut rrugor, duke hyrë në 

kthesë me shpejtësi 101 km/h duke e tejkaluar shpejtësinë maksimale të lejuar 60km/h të 

lëvizjes dhe gjithashtu nuk kishte respektuar sinjalet horizontale, vertikale dhe kushtet e rrugës 

(natë), kishte vepruar me një disproporcion e në disfavor të rregullave të komunikacionit, ku në 

vend që të rritej niveli i vigjilencës dhe të zvogëlohej shpejtësia, ngasësi rrit shpejtësinë dhe 

zvogëlon nivelin e vigjilencës, ashtu që për ketë humb kontrollin mbi automjet dhe kalon në 

shiritin e kahjes së kundër të qarkullimit, duke vazhduar jashtë rrugës dhe në lëvizje e sipër 

arrin ta kaloj murin e betonit duke u rrokullisur disa herë dhe përfundon duke e goditur në 

pjesën e pasme automjetin “Ford Transit”, ngjyrë portokalli, me targa ..., i cili ishte i parkuar 

në oborrin e shtëpisë së të dëmtuarit A.K., ku nga këto veprime përveç dëmit materiale, 

pasagjeri F.Z. pëson lëndime të lehta trupore me dëmtime të përkohshme për shëndetin, ndërsa 

i ndjeri A.Z.1. si pasojë e lëndimeve të rënda - gjakderdhjes në mes të cipave mbështjellëse të 

lobit muror – zverkor të hemisferës së majtë të trurit të madh ndërron jetë. 

 

-me çka ka kryer veprën penale  Rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par.9 lidhur me 

par. 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës(KPRK-së) 

 

           Andaj gjykata në bazë të neneve 2, 4, 7, 8, 17, 23, 38, 39, 42, 59, 69, 70 dhe nenit 370 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës(KPRK), si dhe në bazë të neneve 365, 453, 463, të Kodit 

të Procedurës  Penale të Republikës së Kosovës (KPPK), të akuzuarin, e: 

 

                                                                   G J Y K O N 

 

ME DËNIM BURGU në kohëzgjatje prej 18 /tetëmbëdhjetë / muajve, të cilin 

dënim do ta vuaj pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë. 

 

Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 30 € /tridhjetë €uro/ si dhe shpenzimet e procedurës penale (ekspertiza mjeko 

ligjore) në shumë prej 20 €, si dhe (ekspertiza e komunikacionit) shumën prej 235 €uro / 

dyqind tridhjetë e pesë euro, që të tri shumat në afatin prej 30 ditëve pasi që aktgjykimi të marr 

formën e prerë, nën kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. 
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Refuzohet propozimi i prokurorit të shtetit për shqiptimin e dënimit plotësues: Marrja e 

lejes së  vozitjes. 

 

 Ndërsa i shqiptohet dënimi plotësues: Ndalimi i drejtimit të automjeteve në kohëzgjatje 

prej 2 (dy) viteve, i cili fillon të ekzekutohet pasi aktgjykimi të merr formën e prerë, koha e 

kaluar në vuajtje të dënimit të shqiptuar me burg, nuk i llogaritet në kohëzgjatjen e dënimit 

plotësues. 

 

Po ashtu  i akuzuari obligohet, 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 €uro /tridhjetë/, brenda afatit 

prej 30 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi.   

 

Të dëmtuarit B.H.Z. nga Gjilani, rruga “...” nr..., F.K.Z. nga Gjilani, rruga “...” nr... dhe 

A.B.K., nga fshati ... K. Ferizaj, për realizimin e kërkesave pasurore - juridike udhëzohen në 

kontest civil. 

                                                         

              A r s y e t i m i 

 

                                                       Historiku i Procedurës 

 

 Prokuroria Themelore Ferizaj-Departamenti i përgjithshëm me aktakuzën e saj 

PP/II.nr. 1363/21, të datës 26.10.2021, ka ngarkuar të akuzuarin për veprën penale Rrezikim i 

komunikacionit në rrugor nga neni 370 par.9 lidhur me  par.1 të KPRK-së, dhe ka kërkuar që i 

akuzuari të shpallet fajtor dhe t’i shqiptohet sanksioni penal i paraparë me ligj dhe ti epet 

dënimi plotësues. 

           Gjykata pasi studioi materialet e çështjes penale te paraqitur për gjykim, çmoi se çështja 

është në juridiksionin e saj dhe gjykimi i kësaj çështje penale duhet të realizohet përpara kësaj 

gjykate. Po kështu është në kompetencën lëndore dhe territoriale të kësaj gjykate, pasi vepra 

penale për te cilën është proceduar i akuzuari gjykohet nga gjyqtari i vetëm gjykues dhe vendi 

ku është kryer ose tentohet të kryhet vepra penale. 
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           Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale caktoi dhe mbajti shqyrtimet gjyqësore 

publike me datat, datat 11.01.2023, 27.01.2023 dhe 02.02.2023, në prani të Prokurorit të Shtetit 

Fatos Ajvazi, të dëmtuarave- dëshmitarëve B.Z. dhe përfaqësuesit Av.Ymer Huruglica, F.Z. e 

A.K.,  të akuzuarit dhe mbrojtëses së tij me autorizim av. Burim Islami. 

 

                                   Deklarimet e palëve në shqyrtimet gjyqësore 

 

          Në fillim të shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari i vetëm gjykues ka udhëzuar të akuzuarin  për 

të drejtat dhe detyrimet e tij në kuptim të nenin 323 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së, e pasi që i 

akuzuari ka deklaruar se i ka kuptuar në tërësi udhëzimet e dhëna nga gjykata, ka deklaruar se 

heqë dorë nga leximi i aktakuzës pasi që një kopje të saj e kam pranuar në shqyrtimin fillestar 

dhe e njëjta në ketë rast edhe më është lexuar nga prokurori e shtetit dhe për ketë nuk kam 

nevojë të me lexohet pasi që atë e kam të krejtësisht të qartë, gjyqtari i vetëm gjykues pasi që 

është bindur se i akuzuari  e ka kuptuar aktakuzën, konform nenit 325 paragrafi 1 të KPPRK-

së, i ka afruar mundësinë që të deklarohet lidhur me fajësinë apo pa fajësinë për veprën penale 

për të cilën është akuzuar. 

 

I akuzuari  me rastin e deklarimit lidhur me fajësinë apo pafajësinë për veprën penale 

për të cilën është akuzuar, në shqyrtim gjyqësor ka theksuar se e pranoj  fajësinë për veprën 

penale Rrezikim i komunikacionit në rrugor nga neni 370 par.9 lidhur me par.1 të KPRK-së, 

me të cilën më ngarkon aktakuza e prokurorit të shtetit. Duke shtuar se u kërkojë falje publike 

palëve të dëmtuara veçanërisht të dëmtuarës B.Z., më vjen shumë keq që ka ardh deri tek ky 

rast për çka edhe unë e ndjej dhimbje shpirtërore pasi që të njëjtin e kam pas djalë të axhës. 

 

 

Avokati mbrojtës i të akuzuarit sa i përket pranimit të fajësisë së të akuzuarit deklaron: 

mbrojtja konsideron se i mbrojturi im ka kuptuar natyrën, pasojat dhe benefitet e pranimit të 

fajësisë, dhe se pranimi i fajësisë në këtë fazë të procedurës e ka bërë në mënyrë vullnetare, 

natyrisht pas konsultimit të mjaftueshëm me mua si mbrojtës i tij dhe konsiderojmë se janë 

plotësuar kushtet ligjore nga neni 248 të KPRK-së, propozojmë gjykatës që pranimin e fajësisë 

ta pranojë.  
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Pasi që i akuzuari deklaron se e pranon fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës gjyqtari 

në kuptim të nenit 326 par 2 të KPPRK-së, merret mendimin e prokurorit të shtetit dhe 

përfaqësuesit të palëve të dëmtuara lidhur me pranimin e fajësisë së të akuzuarit.  

 

Prokurori i shtetit lidhur me pranimin e fajësisë deklaron: nuk e kundërshtojmë 

pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, për veprën e cila i ngarkohet, pasi që pranimi i 

fajësisë është bërë vullnetarisht nga i pandehuri, në prezencë të mbrojtësit të tij, e po ashtu 

pranimi i fajësisë mbështet edhe në provat mbi bazën e të cilave është ngritur aktakuza dhe nuk 

ka asnjë rrethanë e cila e përjashton nga përgjegjësia penale të pandehurin, andaj kërkojmë nga 

gjykata që ta bëjë pranimin e fajësisë.  

 

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar B.Z., lidhur me pranimin e fajësisë  deklaron: mbështes 

fjalën e prokurorit të shtetit, natyrisht se nuk e kundërshtojmë pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurit, ndërsa në fjalën përfundimtare do të deklarohemi rreth asaj se a i bashkëngjitëm 

ndjekjes penale dhe rreth kërkesës pasurore juridike. 

           

Pasi që i akuzuari ka pranuar fajësinë në shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari i vetëm gjykues 

duke vepruar në kuptim të nenit 326 paragrafi 1 të KPPRK-së, ka konstatuar se janë plotësuar 

të gjitha kërkesat e përcaktuara me dispozitën e nenit 248 paragrafi 1 të KPPRK-së, ngase i 

akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga 

i akuzuari, pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, materialet e 

prezantuara nga Prokurori i Shtetit si dhe në provat materiale të cilat gjenden në shkresa të 

lëndës siç janë Raporti i aksidentit me numër 2021-CFT-537, i datës 22.08.2021, Raporti i 

policit hetues i datës 22.08.2021 së bashku me skicën e vendit të ngjarjes, Raporti mjekësor i 

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

datës 22.08.2021, për A.Z.1., Raporti mjekësor i lëshuar  nga Spitali i Përgjithshëm – Qendra 

Emergjente Ferizaj me numër të protokollit .., i datës 22.08.2021, për F.Z., Raporti mjekësor i 

lëshuar nga SHSKUK – Klinika Emergjente – Prishtinë, me numër të protokollit ... i datës 

22.08.2021, për F.Z., Raporti mjekësor i lëshuar nga QKUK – Qendra Diagnostike – Instituti i 

Radiologjisë, me datë 22.08.2021, për F.Z., Raporti mjekësor i lëshuar  nga Spitali i 

Përgjithshëm – Qendra Emergjente Ferizaj, me numër të protokollit ..., i datës 22.08.2021, për 

A.Z., Fletëlëshim i lëshuar nga QKUK - Klinika e Kirurgjisë Torakale - Prishtinë, me numër të 

amzës .., i datës 24.08.2021, për A.Z., Dokumentacioni i veturës të dëmtuarit A.K. – Polica e 

sigurimit me numër 000..., Certifikata e regjistrimit të automjetit me targa ..., Dokumentacioni i 
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veturës që e ka vozitur i pandehuri – Kontrata e marrjes së veturës me qira, e datës 07.08.2021,  

Polica e sigurimit me numër 000...; Certifikata e regjistrimit të automjetit me targa ..., 

Procesverbali për marrjen e deklaratës së dëshmitares - të dëmtuarës B.Z. në PTH Ferizaj, me 

datë 08.09.2021, Deklarata e të dëmtuarit F.Z. në SP Ferizaj, e datës 27.08.2021, Deklarata e të 

dëmtuarit A.K. në SP Ferizaj, e datës 28.08.2021, Procesverbali për intervistimin e të dyshuarit 

A.Z. në SP Ferizaj, i datës 22.08.2021, Mendimi dhe konstatimi i ekspertit mjeko – ligjor Dr. 

B.C., me numër të referencës .../2021, e datës 17.09.2021, Mendimi dhe konstatimi i ekspertit 

të trafikut rrugor Prof. Msc. G.U., i datës 05.10.2021, Raporti i autopsisë me numër të 

referencës në IML – ..., datës 23.08.2021, Foto dokumentacioni i vendit të ngjarjes, si dhe 

shkresat tjera të cilat gjenden në lëndë. 

 

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

përshkruara më lartë, gjyqtari i vetëm gjykues konform 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). 

               

                                                    Fjala përfundimtare e palëve 

 

 Prokurori i shtetit ne fjalën përfundimtare deklaron: nuk do të lëshohemi në arsyetim dhe 

argumentim të secilës provë veç e veç, të cilat prova tani më veç janë administruar gjatë 

shqyrtimeve kryesore, pasi që në këtë rast me vet pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit 

dhe aprovimin e këtij pranimi të fajësisë nga gjykata është vërtetuar gjendja faktike e 

përshkruar si në aktakuzë, andaj edhe kërkojmë nga gjykata që i pandehuri të shpallet fajtor për 

veprën e cila i ngarkohet dhe ndaj tij gjykata të shqiptoj një dënim të paraparë me ligj, e nga i 

cili dënim edhe do të arrihet qëllimi i dënimit në fjalë, kurse me rastin e përcaktimit të llojit 

dhe lartësisë së dënimit gjykata të merr parasysh si rrethanat lehtësuese në këtë rast pranimin e 

fajësisë, edhe pse i bërë në procedurë gati se në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, po ashtu si 

rrethanë lehtësuese të merr parasysh shprehjen e keqardhjes nga ana e të pandehurit për rastin 

në fjalë, sjelljen korrekte ndaj gjykatës që ka pasur dhe rrethanat e tjera lehtësuese që gjykata i 

gjen tek i pandehuri, kurse sa i përket rrethanave rënduese gjykata të merr parasysh dëmin që 
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është shkaktuar në këtë rast, ku kemi të bëjmë me humbjen e jetës së një djali të ri, i cili ka 

qenë i vetmi pasardhës mashkull i familjes së të dëmtuarës në këtë rast, mosha e viktimës, i cili 

po sa ka mbushur në atë kohë 18 vite të jetës së tij, gjithashtu si rrethanë rënduese gjykata të 

merr parasysh edhe shpejtësinë e zhvilluar nga ana e të pandehurit në një vend- rrugë ku 

kufizimi i shpejtësisë ka qenë 60 km në orë, kurse i pandehuri këtë shpejtësi e ka tejkaluar gati 

se me dyfishimin e saj.  

 

 Po ashtu prokurori i shtetit propozon që si dënim plotësues ndaj të pandehurit në pajtim 

me nenin 65 të Kodit Penal të Kosovës, të shqiptoj marrjen e lejes së drejtimit të automjetit, së 

paku në një afat jo më pak se 3 vite.  

 

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar në fjalën përfundimtare deklaron: në emër të dëmtuarve 

B.Z. dhe F.Z., i bashkohem ndjekjes penale dhe do të paraqesim kërkesë pasurore juridike, 

kërkojmë nga gjykata që të na udhëzon në kontest civil. Mbështes fjalën përfundimtare të 

prokurorit të shtetit edhe në raport me caktimin dhe llojin e lartësisë së dënimit, përkatësisht 

rrethanat rënduese që kanë të bëjnë me këtë dhe dua të shtoj se është fakt i pa kontestuar që 

fatkeqësitë e komunikacionit kryesisht janë të natyrës së atillë të cilat shkaktohen nga 

pakujdesia edhe pse sipas aktakuzës së prokurorit të shtetit kjo nuk del se është ashtu, ngase të 

njëjtit i bie në ngarkesë së ka kryer veprën penale nga neni 370 par.9 lidhur me par.1 të KPRK-

së, e që besoj që është arsye pikërisht për faktin se i akuzuari në momentin kritik ka vozitur në 

një shpejtësi shumë më të madhe në krahasim me shpejtësinë e lejuar me pjesën e rrugës ku ka 

ndodh fatkeqësia e komunikacionit, duke marrë parasysh këtë dhe raportet familjare në mes të 

akuzuarit dhe të dëmtuarve mund të themi se kjo është edhe një tragjedi familjare dhe ashtu 

edhe në fillim është kuptuar pas tragjedisë, mirëpo rrethanat të cilat kanë rrjedh pas fatkeqësisë 

familjare, familjen e të ndjerit tani e kanë shqetësuar përtej mase sidomos për faktin se 

fatkeqësia ka ndodh në orët e hershme të mëngjesit përkatësisht në ora 02:55 të dt.28.02.2021 

dhe të njëjtit janë të informuar shumë vonë përkatësisht diku rreth orës 8 të mëngjesit edhe pse 

kanë kuptuar se ka ndodh një fatkeqësi e komunikacionit, shqetësim tjetër që është ndoshta 

edhe i natyrës më të rëndë është edhe fakti, gjithmonë duke u mbështetur në faktin e të 

dëmtuarit F.., se kanë bërë përpjekje që i njëjti ta ndrron deklaratën dhe të deklarohet se në 

momentin kritik automjetin e ka drejtuar tani i ndjeri dhe ky fakt të cilin e vërteton edhe vetë e 

dëmtuara B..., për familjen e të dëmtuarit ka qenë vdekje e dyfishtë, duke përfshirë edhe faktin 

që pas fatkeqësisë së komunikacionit sendet personale të cilat i ka poseduar tani i ndjeri me 

vërtetimin e dt.22.01.2022, i janë kthyer familjes- të dëmtuarve, por jo edhe një zingjir dhe një 
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orë, ndërkaq telefonin celular që e ka poseduar, të dëmtuarve ju ka kthyer vëllai i të akuzuarit. 

Të gjitha këto që paraqitura kanë bërë që familja e të dëmtuarës B..., këtë fakt ta cilëson një 

veprim jo të mirë, veprim ky që tek të njëjtit ka krijuar një shqetësim pa masë, duke përfshirë 

edhe raportet në mes të familjes së të dëmtuarës B... dhe të akuzuarit, ngase derisa këto fakte 

nuk i kanë kuptuar, gjithnjë duke u mbështetur në raporte familjare, siç edhe e konstatova më 

lartë se kjo është një tragjedi familjare të pamet i kanë pritur bashkë, por jo edhe vetë i 

akuzuari.  

 

Konsideroj se edhe me një dënim më të ashpër mund të arrihet qëllimi i dënimit në 

kuptim të nenit 38 të KPRK-së, dënim ky që do të jetë vetëm një satisfaksion moral për 

familjen e të dëmtuarës, ngase përveç kësaj edhe raportet familjare si pasojë e veprimeve të 

akuzuarit kanë qenë në ndikim që të keqësohen. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit pas dorëzimit të fjalës përfundimtare të përgatitur me shkrim 

gjykatës dhe nga një kopje palëve në procedurë, të njëjtën shkurtimisht e  ka elaburuar  edhe 

me gojë, duke a deklaruar se i mbrojturi im pas konsultimit të mjaftueshëm me mua si mbrojtës 

i tij e ka bërë pranimin e  fajësisë për të gjitha pikat e aktakuzës  dhe atë pasi ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, ndërsa sa i përket asaj që nuk ka pranuar fajësinë në 

seancën për konfirmim të aktakuzës këtë e ka bërë me të vetmin qëllim që të nxirret e vërteta e 

përmbajtjes së deklaratave të dhëna në procedurë hetimore nga dëshmitarët dhe e dëmtuara, e 

cila  vërtetë ka qenë më se e domosdoshme që gjykata ta marr në konsideratë si rrethana 

lehtësuese me rastin e vendimmarrjes, i mbrojturi im asnjëherë më parë nuk kanë pasur ndonjë 

të keqe me familjen e palës së dëmtuar e që këtë e ka dëshmuar dëshmitarja-e dëmtuara e cila 

gjatë dëgjimit të saj eliminoi çdo pretendim se ajo apo edhe familja e saj kanë ndonjë të keqe 

me të mbrojturin tim dhe e njëjta bëri të ditur se edhe i ndjeri A.1., sa ka qenë në jetë ka pasur 

raporte shumë të mira me të mbrojturin tim. Andaj dhe i mbrojturi im bazuar në këtë shpreh 

vullnetin që të bëj pranimin e fajësisë për veprën penale që e ngarkon aktakuza. Vepra penale 

që është kryer nga i mbrojturi im është kryer nga pakujdesia dhe nuk ka ekzistuar ndonjë 

dashje për kryerjen e kësaj vepre penale dhe çfarë do lloj dënimi i shqiptuar në këtë rast do të 

ishe i pakuptimtë, i panevojshëm dhe jashtë qëllimit të dënimit sipas nenit 38 të KPRK-së. Po 

ashtu krejt kjo gjen mbështetje edhe në Kodin Penal të Republikës së Kosovës në nenin 78 

par.1 pika 1.1 të KPRK-së i cili në mënyrë shprese parasheh mundësinë e lirimit nga dënimi 

për rastet  e posaçme të veprave penale të kryera nga pakujdesia dhe kjo është bazë e posaçme 

fakultative e lirimit nga dënimi. Sipas kësaj dispozite gjykata shpall fajtor kryerësin e veprës 
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penale të kryer nga pakujdesia, por mund ta lirojë nga dënimi, në rastet kur pasoja e veprës 

penale e kryer nga pakujdesia aq rëndë e godet kryerësin, saqë dënimi është i panevojshëm për 

realizimin  e qëllimit të tij. Kjo ndodhë në rastet kur vepra penale e kryer nga pakujdesia ka 

shkaktuar plagë të lehta apo të rënda, madje mund të ndodhë të shkaktojë edhe vdekjen e 

ndonjë anëtari të familjes apo të afërmit të ngushtë, kështu që pasoja e kësaj vepra e godet 

shumë rëndë kryesin dhe në këto raste dënimi do të ishte jo human, jo i drejtë dhe dënimi e 

humb çdo kuptim dhe me të nuk mund të arrihet qëllimi i preventivës gjenerale dhe speciale të 

dënimit. I mbrojturi im e ka përjetuar aq rëndë rastin saqë edhe tani e kësaj dite është në terapi 

të vazhdueshme mjekësore psikiatrike, për shkak të stresit pas traumatik që ka marrë për shkak 

të ndodhjes së aksidentit në të cilin ka humbur jetën i ndjeri A.1., i cili ka qenë djalë i axhës së 

tij me të cilin kanë jetuar së bashku dhe kanë pasur raporte të afërta si vëllau me vëllaun dhe 

asnjëherë më parë nuk ka pasur ndonjë të keqe mes tyre, se vdekja e tij ka tronditur përtej mase 

të mbrojturin tim dëshmojnë edhe raportet mjekësore të tija të cilat janë të bashkangjitura kësaj 

fjale përfundimtare me shkrim dhe të njëjtat vërtetojnë faktin se tani i mbrojturi im është 

diagnostifikuar me diagnozën Stres post-traumatik, çrregullim i panikut, ankthit paroksizma 

epirosodik, për të cilat probleme shëndetësore dhe tani në vazhdimësi përdorë terapi mjekësore 

mu për shkak të dhimbjeve shpirtërore që ka përjetuar dhe vazhdon të përjetojë nga humbja e 

anëtarit të familjes së tij me të cilin janë rritur së bashku. Andaj konsiderojmë se janë plotësuar 

kushtet ligjore të parapara me nenin 78 par.1, pika 1.1 të KPRK-së, që të pandehurin ta shpall 

fajtor për veprën penale të kryer nga pakujdesia, mirëpo i njëjti të lirohet nga dënimi, pasi që e 

dëmtuara-nëna e të ndjerit nuk ka asnjë të keqe personalisht me të mbrojturin tim- përkundrazi 

e njëjta ka deklaruar se sjelljet e të mbrojturit tim si para por edhe pas aksidentit kanë qenë 

shumë të mira. Po ashtu kërkojmë nga gjykata që të refuzohet propozimi i Prokurorisë për 

shqiptimin  e dënimit plotësues ndaj të mbrojturit tim siç është marrja e lejes së vozitjes, pasi 

që një masë e tillë do të krijonte pasoja shumë të rënda ekonomike si për të mbrojturin tim 

ashtu edhe për tërë familjen e tij, pasi që i njëjti kujdeset për prindërit  e tij të cilët janë në 

moshë të shtyrë dhe ata nuk posedojnë leje të vozitjes. Nëse eventualisht gjykata gjen bazë që 

të mbrojturin tim ta shpall fajtorë atëherë kërkojmë nga gjykata që gjatë shqiptimit të dënimit ti 

ketë parasysh rrethanat lehtësuese të rastit siç janë, se vepra penale është kryer nga pakujdesia, 

se i mbrojturi im ka të kaluar të mirë dhe ka pasur sjellje korrekte dhe ka qenë shembull për të 

mirë në mjedisin ku ai jeton dhe asnjëherë më parë nuk ka ra ndesh me ligjin dhe gjithherë ka 

qenë bashkëpunues me gjithë organet e drejtësisë dhe ka pranuar fajësinë për veprën penale e 

cila i është ngarkuar dhe është penduar për kryerjen e kësaj vepre. Nga arsyet e cekura më lartë 

propozojmë gjykatës që të veprojë në përputhje me nenin 75 të KPRK-së, ashtu që ndaj të 
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mbrojturit tim të zbus dënimin dhe ti shqiptojë dënim nën minimumin e paraparë ligjorë dhe ti 

shqiptojë një dënim me kusht apo ti shqiptojë një dënim me burg në kohëzgjatje prej 6 muajve 

dhe i njëjti dënim ti zëvendësohet në dënim me të holla. Qëllimi i dënimit sipas dispozitave 

ligjore nuk është hakmarrja, andaj dhe bazuar në këtë me shqiptimin  e ndonjë dënimi me kusht 

apo edhe me gjobë ndaj të mbrojturit tim do të arrihet qëllimi i dënimit, që me këtë do të arrihet 

të parandalohet që i mbrojturi im në të ardhmen të mos kryej vepër tjetër penale dhe po ashtu 

do të arrihet të bëhet edhe rehabilitimi i ti, pasi që i njëjti me të vërtetë është penduar për 

veprimin  e tij dhe është thellë i brengosur për atë çka i ka ndodhur.  

I akuzuari në fjalën përfundimtare deklaron se:  atë që pata për ta thënë e thash 

me rastin e marrjes në pyetje dhe tani e mbështes fjalën përfundimtare që e tha 

mbrojtësi im- avokati dhe unë dua të shtojë se e ndjej vetën shumë keq dhe besoj se 

gjithmonë do të ndjej keq vetën për rastin që ka ndodh.  
 

                     Të gjeturat e gjykatës, matja dhe shqiptimi i dënimit. 

  

      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 komunikacionit në rrugor 

nga neni 370 par. 9 lidhur me par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-së), ashtu 

siç është theksuar në dispozitiv të këtij aktgjykimi, në të cilin është përshkruar data, vendi, 

koha dhe mënyra apo rrethanat e kryerjes së veprës penale për çka dhe i akuzuari u shpallë 

fajtor dhe ju shqiptua dënim me kusht siç është theksuar në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

  

                        Vlerësimi lidhur me dënimin e shqiptuar 

 

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

rrethanat në kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë lehtësuese për të 

akuzuarin se i njëjti ka bëri pranimin e fajësisë gjatë shqyrtimit gjyqësor, se nuk ka dëshmi të 

ketë qenë i dënuar më parë për ndonjë vepër penale me aktgjykim të formës së prerë, shprehjen 

e keqardhjes së tij për rastin në fjalë, ndërsa sa i  përket rrethanave rënduese gjykata gjeti se ne 

ketë rast është shkaktuar një humbje  jete të një djali të ri, i cili ka qenë dhe i vetmi pasardhës 

mashkull në familjen së të dëmtuarës dhe se viktima po sa kishte mbushur 18 vite të jetës së tij 

dhe përveç kësaj vlerësoi edhe shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit si dhe 
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rrezikshmërinë konkrete të veprës penale dhe i shqiptoi dënim të cekur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi  dhe dënimin plotësues me bindje se edhe me këto lloj dënime, duke marrë parasysh  

tërësinë e rrethanave të lartë cekura, do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimit të paraparë 

në nenin 38 të KPRK-së, 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 t’i përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprës penale (preventiva 

gjenerale), ku dhe një dënim i tillë është adekuat dhe në proporcion të drejt e në raport me 

peshën e veprës penale.  

                                                  

               Kërkesat pasurore-juridike dhe shpenzimet e procedurës penale. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e palëve të dëmtuara për realizimin e kërkesave pasurore-

juridike, është marr në kuptim të nenit 463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet paushalle dhe të atyre të procedurës është marr në kuptim të 

dispozitës së nenit 453 par. 1  lidhur me nenin 450 par. 2 nën par.2.6 të KPPRK-së, ndërsa 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. 

 

 Në bazë të theksuarave më lartë, u vendos  si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

DEPARTAMENTI PËRGJITHSHËM,DIVIZIONI PENAL 

2021:241611 e datës 08.02.2023 

Zyrtare ligjore                                                                              Gjyqtari i vetëm gjykues   

 Kimete Bytyqi                                                     Imri Sejda  

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej  pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit  të tij. 

Ankesa dorëzohet përmes  kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe Gjykatën. 


