
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 
 

 

1 (4)  

   
2

0
1

8
:0

5
4

2
1

8
 

Numri i lëndës: 2018:054217 

Datë: 21.10.2019 

Numri i dokumentit:     00592132 

 

                                                             

                                                    P.nr.2684/2017 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

          GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

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

zyrtaren ligjor Kadishe Shabani, në çështjen penale kundër të akuzuarit G.V nga ....., për shkak 

të veprës penale rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par.8 lidhur me par.6 dhe par 1 të 

KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.1610-5/16 e 

dt.25.10.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, në  prani të përfaqësuesit të akuzës - 

prokurorit të shtetit Avdullah Abedini, përfaqësuesit të dëmtuarit J.B prindi G.B dhe i akuzuarit 

G.V, me datën 21.10.2019, të njëjtën ditë mori  dhe publikisht komunikoi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

    I akuzuari G.V nga ....., i lindur më ....., në të njëjtin vend, nga i ati K.... dhe e ëma N...., 

e gjinisë ...., shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën fillore, i martuar, 

baba i një fëmije, ka qenë punon privat, mbrohet në liri me numër personal ..... 

 

ËSHTË FAJTORË 

 

Sepse më dt.03.09.2016, rreth orës 18:00, në rrugën...., me të arritur në fshatin ....., deri 

sa ishte duke vozitur m veturën e markës “ Chrysler XJ “, ngjyrë të zezë, me targa  të 

regjistrimit......, duke vepruar në kundërshtim me dispozitat e nenit 53 të LSKRR-së, nga 

pakujdesia ka vënë në rrezik jetën e njerëzve, në atë mënyrë duke mos përshtatur shpejtësinë e 

lëvizjes kushteve të rrugës dhe dendësisë së komunikacionit e godet këmbësorin J.B i cili nga 

ky aksident pëson  lëndime të rënda trupore, të përshkruara në ekspertizën mjeko ligjore të 

datës 15.09.2017- 

 

Me të cilën ka kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga nen.378 par.8 lidhur 

lidhur me par.6 dhe par 1 të KPRK-së 
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         Gjykata në bazë të  neneve  4, 17, 49, 50, 51, 52, dhe 73 të KPRK-së  si dhe neneve 365 

dhe 450 të KPPK-së  të akuzuarin e     

 

GJ Y K O N 

ME DËNIM ME KUSHT 

 

I. Të akuzuarit G.V, i shqipton dënim me kusht në kohëzgjatje prej 8 / tetë / muaj burg,  

i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afatin prej në afat prej 1 viti ( koha e 

verifikimit ) pas plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 
         II. I dëmtuari J.B me përfaqësuesin e tij ligjor prindin G.B, nga....., për realizimin e 

kërkeses pasuroro-juridike udhëzohet në kontest civil.  

            III. Obligohet i akuzuari të paguaj shpenzimet e procedurës penale për ekspertizën 

mjeko- ligjore 20 €uro për ekspertizën e ekspertit të komunikacionit në  shumë prej 40,88 

€uro si dhe paushallin gjyqësor në shumë prej 20 €uro gjithsej në shumë prej  80,88 €uro, të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

           IV. Gjithashtu  të akuzuarit i shqiptohet taksa në shumën prej 30 €uro, konform nenit 

39 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit që ti paguaj 

në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

A r s y e t i m 

 

           Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP/II.nr.1610-5/16 e dt.25.10.2017, ka 

akuzuar G.V nga ....., për shkak të veprës penale rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par.8 

lidhur me par.6 dhe par 1 të KPRK-së. 

 

Gjykata duke vepruar rreth kësaj çështje penale konform nenit 245 par.1 të KPPRK-së 

me dt.21.10.2019, ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin kanë marrë pjesë prokurori i 

shtetit, Avdullah Abedni, përfaqësuesit të dëmtuarit J.B prindi G.B dhe i akuzuarit G.V. 

 

Në fillim të shqyrtimit fillestar i akuzuari është  udhëzuar në kuptim të nenit 246.1 të 

KPPRK-së pastaj gjyqtari gjykues  ka çmuar se të drejtat e të akuzuarit janë  respektuar, e më 

pas prokurori i shtetit ka lexuar aktakuzën të akuzuarit dhe pasi që gjyqtari është bindur se i 

njëjti e ka kuptuar në tërësi aktakuzën me të cilën është akuzuar, të njëjtit i ka dhënë mundësi 

të deklarohet mbi fajësinë apo pafajësinë e tij lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

I akuzuari G.V,  ka deklaruar se e ndien veten fajtorë dhe e pranon fajësinë për veprën 

penale për të cilën është akuzuar, dhe në tersi mbështet deklaratën që ka dhën në polici lidhur 

me këtë aksident të shkaktuar dhe i kërkon falje  prindërit të  dëmtuarit dhe shërim të shëndetit 

pa pasoja,, atë ditë isha duke lëvizur nga Lipjani në drejtim të Suharekës me të arritur në 

fshatin .... ka vërejtur se një fëmijë ka dashur të kaloj rrugën nga ana e majtë në të djathtë dhe 

të del te gjyshi i cili ishte në anën e djathtë të rrugës në drejtimin tim të lëvizjes dhe unë kamë 

frenuar automjetin tim dhe kamë ikur në të djathtë dhe në pamundësi për ta ndalur sepse ishte 
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shumë afër me pjesën e përparme të anës së majtë e kamë goditur fëmijën ku është rrëzua në 

tokë, kërkon nga  gjykata  që theksimet e cekura ti merr për bazë dhe me rastin e shqiptimit të 

dënimit  si rrethana lehtësuese  të merre pranimin e fajësisë, pendimin për veprën penale që 

akuzohet, punon privat mbajtës i familjes  dhe është baba i një fëmije gjendjen  jo të mirë 

ekonomike. 

 

Gjyqtari në kuptim nenit 248 par.1 nën.par.1.1, 1.2, 1.3, 1.4  dhe par.4 të KPPK-së, 

është e bindur se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimin e 

ka bërë vullnetarisht duke e mbështetur në provat që përmban aktakuza dhe në materialet e 

prezantuara nga ana e prokurorit të shtetit. 

 

Pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit gjyqtari në kuptim të nenit 248 par.2 të 

KPPK-së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit lidhur me pranimin e fajësisë, 

mbrojtësit dhe të dëmtuarit. 

 

Prokurori i shtetit Avdulla Abedini,  ka theksuar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga 

ana e të akuzuarit pasi  i akuzuari  e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

pranimin e ka bër vullnetarisht dhe e ka mbështetur në faktet e çështjes që përmban akuza, në 

materialet e prezantuara nga prokurori i shtetit dhe pasi akuza nuk përmban asnjë shkelje 

ligjore pra pranimi i fajësisë është bërë konform ligjit.  

 

Përfaqësuesi  i të dëmtuarit J.B prindi G.B në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se  nuk i  

bashkëngjitet ndjekjes penale  por ka mbetur pranë kërkesës pasurore-juridike si materiale dhe 

jo materiale. 

  

Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vetëtuar se i akuzuari pranimin e fajësisë e ka  

mbështet në provat që gjenden në shkresat e kësaj lënde penale dhe atë:  në mendimin dhe 

konstatimin të ekspertizës së ekspertit të komunikacionit e përpiluar inxh. H.L me 

dt.27.09.2017,  në mendimin dhe konstatimin e ekspertit të mjekësisë ligjor nga dr.N.U,  i 

dt.15.09.2017 dhe fotografive që gjinden në shkresat e kësaj lënde penale. 

  

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se  në veprimet e të akuzuarit manifestohen 

të gjitha elementet e veprës penale rrezikim i trafikut publik nga nen.378 par.8 lidhur lidhur 

me par.6 dhe par 1 të KPRK-së.  
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Me rastin e matjes së dënimit gjykata i ka pasur parasysh të gjitha rrethanat nga neni 73 

dhe 74 i KPRK-së të cilat ndikojnë në zbutjen apo ashpërsimin e dënimit. Si rrethanë 

lehtësuese për të akuzuarin gjykata ka marrë për bazë pranimin e fajit nga i akuzuari, pendimin 

e tij, sjelljen e mirë të tij gjatë tërë procedurës, gjendjen e tij ekonomike, punon privat, i   i 

martuar baba një fëmije kërkim fajle prindit të të dëmtuarit në shqyrtimin fillestar- gjyqësor, ka 

marrë veprimet e frenimit të veturës por ka qenë e pa mundur që ti ik aksidentit ku ka munguar 

dashja, ndërsa rrethanë rënduese se kjo vepër penale është dukuri e shpeshtë dhe mjaft e 

përhapur. Gjykata është e bindur se dënimi i shqiptuar si në dispozitiv të aktgjykimit është në 

harmoni me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe peshën e veprës penale, kështu që 

dënimi i shqiptuar dënim me burg në kohëzgjatje prej 8 / tetë / muaj burg,  i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet nëse i akuzuari në afatin afat prej 1 viti (koha e verifikimit) pas 

plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale.do arrihet qëllimi i 

dënimit i paraparë me nenin 41 të KPK-së , ai rehabilitues që i njëjti në të ardhmen të 

përmbahet nga kryerja porse të parandaloj edhe të tjerët që të kryejnë vepër penale si dhe 

reagimin shoqëror ndaj një veprimi të tillë. 

 

Gjykata konform nenit 463 parag.1 lidhur me par 3.të KPPK-së të dëmtuarin J.B me 

përfaqësuesin e tij ligjor prindin G.B, nga ......, për realizimin e kërkesës pasuroro-juridike e ka 

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 diapozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.2684/17  me datë 21.10.2019 

 

 

  Zyrtare ligjore                                                                                                 Gjyqtari 

 Kadishe Shabani                                          Adem Shabani 

 

 

 

 

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

nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.   


