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Numri i lëndës: 2019:079461 

Datë: 14.02.2020 

Numri i dokumentit:     00835638 

 

 P.nr.559/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL Sipas gjyqtarit Shabi Idrizi, me bashkëpuntoren profesionale Albina 

Varoshi Haxhimusa, në çështjen penale kundër të pandehurit M.R nga fsh.... K.Ferizaj pn, për 

shkak të veprës penale “Rrezikim I trafikut publik” nga neni 378 par.8 par.6 dhe 1 të KPRK-së 

, sipas  aktakuzës së PTH-së në Ferizaj PP.II.nr.575-9/2019 e datës 21.05.2019 pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar me datën  27.01.2020  në praninë e përfaqësuesit të akuzës prokurorit të 

shtetit, Ajtene Zoni të pandehurit, ,mbrojtësit të viktimave I.T, të dëmtuarëve,në të njejtën ditë 

mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me dt. 10.02.2020 me shkrim e përpiloi, këtë: 

 

                                                         A K T G J Y K I M 

  

I pandehuri, M.R I lindur më ... në fshatin ... K.Ferizaj, ku edhe jeton , nga i ati I... dhe 

e ëma S...e vajzërisë M..., pensioner, ka të kryer shkollën  fillore, i gjendjes së mire ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal... , mbrohet në liri, 

 

                                          Ë S H T Ë     F A J T O R  

 

Sepse me datën 23.01.2019  rreth orës 18:00 h në fshatin ... K.Ferizaj duke drejtuar 

automjetin e markës “Renault Clio” me targa të regjistrimit ...,ngjyrë hiri nga pakujdesia dhe në 

kundërshtim me nenin 53.1 të Ligjit për Rregullat e Trafikut Rrugor ka rrezikuar trafikun 

publik duke vënë në rrezik jetën e njerëzve dhe pasurinë e tyre, në atë mënyrë që gjatë vozitjes 

humb kontrollin, kalon në shiritin e kahjes së kundërt dhe me pjesën e pare të anës së majtë e 

godet në pjesën e pare të anës së majtë njësinë dy, automjetin “VW Golf” , ngjyrë hiri, me 
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targa të regjistrimit ... të cilin e drejtonte K.H I cili nga goditja del jashtë rruge dhe përfundon 

në kanal, ndërsa njësia një nga goditja bartet në anën e djathtë dhe e godet në pjesën e 

përparme njësinë tre, automjetin e markës Ford Mondeo me targa të regjistrimit ...  me ngjyrë 

të zezë, të cilin e drejtonte A.A, I cili ishte duke lëvizur në korsin e tij, meqë rast  pos dëmeve 

material, dëmtime të rënda trupore ka pësuar Q.K, ndërsa dëmtime të lehta trupore me pasoja të 

përkohshme të shëndetit ka pësuar K.H dhe A.A të përshkruara si në akt ekspertimin mjeko 

ligjor të datës 14.05.2019, 

              -me çka ka kryer veprën penale “Rrezikim I trafikut publik” nga neni 378 par.8 lidhur 

me par.6 të KPRK-së. 

  Gjykata në bazë të neneve 2,38,47,48,65,71,72,të KPK-së dhe nenit 365 dhe 453, 463 të 

KPPRK-së,i shqipton 

 

DËNIM ME KUSHT 

 

I. Të pandehurit M.R i cakton dënim me burg në kohëzgjatje prej 180 /njëqind e 

tetëdhjetë/ ditëve i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në afat prej 18 muajve nuk 

kryen ndonjë vepër penale tjetër dhe në të kundërtën gjykata do ti revokoj dënimin 

me kusht. 

 

II. Të pandehurit M.R i merret leja e vozitjes në afat kohor prej 1 /një/ viti, pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

III. Udhëzohen të dëmtuarit që kerkesën pasuro-juridike ta realizojnë në kontest 

civil. 

 

IV. Obligohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve të procedurës të paguaj shumën 

prej 120.00 Euro /njëqind e njëzetë/. Dhe që në emër të  Taksës për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit, paguaj shumën prej 30.00 Euro /tridhjetë/ , në afat prej 15 

ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të 

dhunshëm. 
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A r s y e t i m i 

 

   Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP.II.nr.575-9/2019 e datës 21.05.2019 e ka 

ngarkuar të pandehurin M.R nga Ferizaj rr... pn, për shkak të veprës penale “Lëndim I lehtë 

trupor” nga neni 185 par.3 nënpar 3.1 lidhur me nenin 248 par.2 të KPRK-së 

   Gjykata duke vepruar sipas aktakuzës, se PTH-së me datën 27.01.2020 mbajti shqyrtim 

gjyqësorë ku prezantuan prokurori i shtetit Ajtene Zoni i cili ka lexuar akuzën dhe ka mbetur 

në tërësi pranë kualifikimit juridik të veprës penale. 

  Konform 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 akuzuari deklaron se e 

pranon fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës dhe shpreh keqardhje për atë që ka ndodhur. 

  Në vlerësimin e pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurit,gjyqtari gjykues konform nenit 

248 par.2 të KPPRK-së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit, ashtu që prokurori  

është pajtuar me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit ngase I njenjti është berë konfrom 

dispzitës së nenit 248 par 1 të  KPPK-se. 

               I dëmtuari,A.A nuk i bashkangjitet ndjekjes penale ndërsa kërkesën pasuror-juridike 

do ta paraqes në kontest civil. 

 

     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 prezentuara nga ana e prokurorit të shtetit me aktakuzë dhe atë: raporti I 

policit hetues, ekspertiza mjeko-ligjore e datës 14.05.2019, ekspertiza e 

komunikacionit e datës 18.05.2019, fotoalbumi, skica. 

 Akuza nuk përmban asnjë  shkelje ligjore ose gabime faktike,  

  

 

 Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në  veprimet  e të  pandehurit kanë 

ekzistuara të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të cilat e përbëjnë figurën e veprës penale 

“Rrezikim I trafikut publik ” nga neni  378  par.8  lidhur  me par.6 të KPRK-së. 
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( 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  duke mos administruar fare prov, pa plotësuar trupin gjykues dhe pa e 

mbajtur fare shqyrtimin gjyqësor,si  dhe pa paraqitur fare fjalë përfundimtare, lidhur me këtë 

shih Mendimin Juridik të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës  të evidentuar si 

GJA.nr.207/13 të dt.19.03.2013). 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit 

-si rrethana lehtësuese mori faktin se i pandehuri ka pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar 

gjyqësor dhe pendimin e thellë të të njëjtit,faktin se I pandehuri nuk ka qenë më herët I dënuar 

për ndonjë vepër penale, 

    Gjykata, të pandehurit M.R, i shqiptoj një dënim me burgim në kohëzgjatje prej 180 /njëqind 

e tetëdhjetë/ ditësh i cili dënim nuk do të ekzekutohet me kusht që  prej 18 muajëve nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale, të gjitha në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij 

aktgjykimi se me bindjen se në rastin konkret do të arrihet qëllimi i dënimit në kuptim të 

preventivës speciale dhe asaj gjenerale, ku një dënim i tillë është adekuat dhe në proporcion të 

drejtë në raport me peshën e veprës penale, rrethanat e kryerjes së veprës penale, shkallën e 

përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të akuzuarit. 

 Vendimi mbi shpenzimet paushallë dhe shpenzimet e procedurës është marr në kuptim të 

dispozitës së nenit 453 lidhur me nenin 450 par.2 të KPRK-së, ndërsa vendimi për 

kompensimin e viktimave të krimit është marrë konform nenit 39, Nr. 05/L-036 të ligjit për 

kompensimin e Viktimave të Krimit. 

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

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:079461, 27.01.2020 

  

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.  


