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Numri i lëndës: 2018:070784 

Datë: 19.12.2018 

Numri i dokumentit:     00192024 

P.nr.435/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

 

 GJYKATA THEMELORE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Penal, Gjyqtari i vetëm gjykues Elmaz Zenuni, me sekretaren juridike Igballe Arifi, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit P.L nga Ferizaji, Ruga...... pa nr., për shkak të veprës 

penale Rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par. 6 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, të 

akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj - Departamenti i Përgjithshëm, 

PP/II.nr.36-9/2018 të datës 16.03.2018, në praninë e prokurorit të shtetit Ismet Rrahmani, si 

dhe të akuzuarit, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar publik më dt.19.12.2018, mori  dhe  

publikisht komunikoi, e njashtu  me datën 19.12.2018, përpiloi me shkrim këtë:  

   

A K T GJ Y K I M 

 

           I akuzuari: P.L nga Ferizaji, Ruga..... pa nr., i lindur me datë .... fshatin .....Komuna e 

Kaçanikut, nga i ati ....dhe nëna.... e vajzërisë..... me nr. personal...., me vendbanim në Ferizaj, 

Ruga...... pa nr., ka të kryer Fakultetin e Menaxhmentit,  i pa punë, i pa martuar, i gjendjes së 

mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  
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ËSHTË  FAJTOR 

 

Se me datë 27.12.2017, rreth orës 14:40, në Rrugën”Bajram e Gursel Sylejmani” në 

Ferizaj, i pandehuri duke drejtuar automjetin e markës  “Opel Frontera” , me targa të 

regjistrimit ......, duke vepruar në kundërshtim me dispozitat e nenit 120 të LRRTRR-së, nga 

pakujdesia ka vënë në rrezik jetën dhe pronën e njerëzve duke mos e mbajtur distancën  e 

lëvizjes,  me pjesën e përparme të automjetit të tij e godet nga pjesa e pasme  automjetin e 

markës “VW Golf”, me targë të regjistrimit ......  të cilin e drejtonte A.B  me të cilin rast pos 

dëmeve materiale  në dy automjetet lëndime të lehta trupore pëson K.B , lëndime këto të 

përshkruara në ekspertizën mejko-ligjore të datës 21.20.2018,- 

 

            me të cilën ka kryer veprën penale rrezikim i trafikut publik  nga neni 378 par. 6 

lidhur me par. 1 të KPRK-së. 

 

Andaj, në bazë të dispozitës ligjore të sipër theksuar, si dhe dispozitave  ligjore nga 

neni 7, 8, 9, 17, 23, 41, 73, 74, 85 dhe 86 të KPRK-së, si dhe , nenit 365  të KPPK-së, të 

pandehurin i shqipton: 

 

 VËREJTJE GJYQËSORE 

 

 I pandehuri u njoftua se vepra e tillë përbën vepër penale, vepër e dëmshme dhe e 

rrezikshme, si dhe nëse i njëjti  prapë kryen vepër të tillë, gjykata do ti shqiptoj 

sanksion më të rëndë penal. 

 

 E dëmtuara K.B nga Fshati .......Komuna e Ferizajt, për realizimin e kërkesës  

pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

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

shumën prej 20 €uro /njëzet / si dhe shpenzimet e procedurës penale (ekspertiza 

mjekoligjore dhe ekspertiza e komunikacionit) shumën prej 60.88 €uro 

/gjashtëdhjetë euro e tetëdhjetë e tetë cent), në afatin prej 30 ditëve pasi që 

aktgjykimi të marr formën e prerë nën kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. 
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 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. 

 

 

A r s y e t i m i 

 

 

          Gjykata pasi studioi materialet e çështjes penale të paraqitura për gjykim, çmoi se çështja 

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

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

penale për të cilën është proceduar i pandehuri gjykohet nga gjyqtari individual. 

 

 

 Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP/II.nr.36-8/2018 të datës 16.03.2018, 

ka  ngarkuar të akuzuarin P.L nga Ferizaji, për shkak të veprës penale rrezikim i trafikut publik 

nga neni 378 par. 6 lidhur me par. 1 të KPRK-së duke propozuar që i pandehuri të shpallet 

fajtor dhe ti shqiptohet sanksion penal i paraparë me ligj. 

 

 

            Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar 

me datë 19.12.2018 në të cilën shqyrtim fillestar: i akuzuari 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, i vjen keq për këtë aksident, 

është hera e parë që ndeshet me ligjin,i premton gjykatës që në të ardhmen do të shtoj kujdesin 

në komunikacion, dhe në bazë të gjithë këtyre të gjeturave i propozon gjykatës që ti shqiptoj 

një dënim sa më të butë.  Në shqyrtim gjyqësor nuk ka prezentuar e dëmtuara K.B nga Fshati 

........,ku nga Fletëkthesa e postës rezulton se e njejta gjindet në botën e  
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jashtme,por konform nenit 245 par.7 të KPPRK-së nuk është e domosdoshme prezenca e të 

dëmtuarës në shqyrtim fillestar gjyqësor. 

 

 

Prokurori i Shtetit Ismet Rrahmani duke shprehur mendimin e saj përkitazi me pranimin 

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

propozuar Gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe të i shqipton vërejtje gjyqësore. 

 

 

           Pasi që i akuzuari ka pranuar fajësinë që në fillim të shqyrtimit gjyqësor, 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 KPPRK-së, edhe pas udhëzimit në 

kuptim të nenit 323 të KPPRK-së dhe me këtë rast vlerësoi se: 

- i pandehuri  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 në 

shqyrtimin fillestar dhe atë: Mendimi dhe konstatimi i ekspertit mjeko-ligjor i datës 

21.02.2018, Mendimi dhe konstatimi i ekspertit të komunikacionit i datës 

02.02.2018, Raporti i Ordinancës Diagnostica Center të Ferizajt i dt.27.12.2017, 

skica, si dhe fotodokumentacioni, të cilat janë pjesë përbërëse e shkresave të lëndës, 

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

- Konform nenit 257 të KPPRK-së nuk ka prova të pa pranueshme. 

 

         

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

përshkruara më lartë, andaj gjyqtari individual  konform  nenit 248 paragrafit 4 të KPPRK-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. 

 

 

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

të gjitha elementet objektive dhe subjektive të veprës penale rrezikim i trafikut publik  nga neni  
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378 par. 6 lidhur me par. 1 të KPRK-së,  për të akuzuarin P.L, të kryer në mënyrën dhe 

rrethanat e përshkruara si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, dhe atë veprimet e kundërligjshme 

të kryera nga i akuzuari me çka rezulton nga tërësia e rrethanave të kryerjes së veprës penale. 

 

 

            Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha 

rrethanat të cilat  në kuptim të neni 73 të KPRK-së, ndikojnë  në përcaktimin  e llojit dhe 

lartësisë së dënimit. Gjykata të pandehurit si rrethanë veçanërisht lehtësuese i mori parasysh 

pranimin e fajësisë duke shprehur keqardhje dhe pendimin e thellë, është i pa  martuar, ka të 

kryer Fakultetin por është i pa punë, është hera e parë që bie ndesh me ligjin, pendimin e tij, ka 

shpreh gatishmërinëe tij për tu interesuar për gjendjen shëndetësore të dëmtuarës, por e 

dëmtuara ka udhëtuar menjëherë në botën e jashtme, ndërsa në mungesë të rrethanave 

veçanërisht rënduese gjykata vlerësoj shkallën e përgjegjësisë penale për të akuzuarin dhe 

rrezikshmërinë konkrete të veprës penale, mbi bazë të këtyre rrethanave i shqiptoj vërejtje 

gjyqësore si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, duke u mbështetur në nenin 498 të KPPRK-së 

dhe nenin 85 dhe 86  të KPRK-së, gjykata i shqiptoi të akuzuarit vërejtjen gjyqësore, duke i 

bërë me dije se kan kryer një vepër të dëmshme dhe të rrezikshme, që përbën vepër penale për 

të cilën nëse ai sërish kryen vepër të tillë, gjykata  do ti shqiptoi sanksion më të rëndë penal.  

 

 

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 41 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 ti përmbaj 

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

 

Vendimi mbi  udhëzimin  e  realizimit të kërkesës pasurore-juridike  është marr në 

kuptim të nenit 463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së. 
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            Në bazë të nenit 450 dhe 451 të KPPRK-së obligohet i akuzuari që në emër të 

shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20 /njëzet euro/  si dhe shpenzimet e 

procedurës penale për ekspertizë mjeko-ligjore dhe ekspertizën e komunikacionit shumën 

40.88 €uro, gjithësejt 60.88 /gjashtëdhjetë euro e tetëdhjetë e tetë cent) në afatin prej 30 ditëve 

pasi që aktgjykimi të marr formën e prerë nën kërcënimin e ekzekutimit 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. 

 

 

                Në bazë të së theksuarës më lartë u vendos  si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ  

P.nr.435/2018,dt.19.12.2018 

Sekretarja juridike,                                                                      Gjyqtari,  

Igballe Arifi                                                                                          Elmaz Zenuni 

 

                    

KËSHILLA JURIDIKE:  

Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 ditëve,   

pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, 

Gjykatës së Apelit  në Prishtinë. 

Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 

 

 

 

 

 _________ 

Një Kopje e aktgjykimit i dërgohet të dëmtuarës K.B nga Fshati ...... Komuna e Ferizajt. 


