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Numri i lëndës: 2019:227423 

Datë: 16.10.2019 

Numri i dokumentit:     00581572 

 

                    P. nr.572/2018 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

DIVIZIONI PENAL, gjyqtari Adem Shabani, me procesmbajtësen-Valjeta Topalli duke vepruar 

sipas  aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut PP.nr.268-11/2012 e datës 01.06.2012, në 

çështjen penale kundër të pandehurit F.S, nga ......,për shkak të  veprës penale të Rrezikimit të 

trafikut publik nga neni 297 par 5 lidhur me par 3 dhe 1 të KPK-së dhe veprës penale 

mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësi të trafikut publik nga neni 301 par 2 

lidhur me par 1 të KPK-së, pas kthimit të lëndës në gjykatë  përsëri në rivendosje ka mbajtur 

shqyrtimin gjyqësor me datën 19.09.2019 dhe vazhduar me datën 08.10.2019, në praninë e 

përfaqësuesit të akuzës prokurorit të shtetit Avdullah Abedini, të pandehurit F.S dhe mbrojtësit 

të tij me autorizim av. A.I, të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

                                                    A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri F.S, nga ......., i lindur me dt......në ....., nga i ati I.... e ëma Q..... e gjinisë 

K....., shqiptar, shtetas i Republikës së  Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme, i pa martuar, i 

pa punë,  i gjendjes së mesme ekonomike, me numër personal......, mbrohet në liri. 

 

                                        ËSHTË  FAJTORË 

 

Me dt.14.04.2012, rreth ores 02:15 në rrugën magjistrale .....duke drejtuar veturën e 

tipit “Peugeot Partner”, me ngjyrë të bardhë, me targa .....në.....”, nga pakujdesia duke menduar 

me mendje lehtësi se deri te aksidenti nuk do të vij, ka rrezikuar trafikun publik dhe ka vënë në 

rrezik jetën e njerezve , në atë mënyrë që shpejtësinë e lëvizjes nuk ia ka përshtatur kushteve te 
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rruges (të lagur dhe me shi) dhe pjesëmarrësve tjerë në trafik (sipas nenit 54 të Ligjit per 

Sigurin e Komunikacionit Rrrugor), edhe pse shpejtësia e lëvizjes në atë pjesë te rrugës ka qenë 

e kufizuar 80 km/h, ai ka lëvizur me shpejtësi 80.70 km/h, ashtu që me pjesën e përparme të 

anës së djathtë të veturës e godet këmbësorin tani të ndjerin I.E nga....., i cili në atë moment ka 

qenë duke ecur skaj rrugës......, duke e hedhur në anën e djathtë jashtë rrugës dhe është larguar 

në drejtim të panjohur pa i ofruar ndihmë, me ç„rast këmbësori nga pasojat e shkaktuara nga 

goditja me veturë nga ana e të akuzuarit ndërron jetë (Vdes). 

 

- Me të cilën  ka kryer veprat penale të Rrezikimit të trafikut publik nga neni 297 par 5 

lidhur me par 3 dhe 1 të KPK-së dhe veprën penale mosdhënia e ndihmës personit të lënduar 

në fatkeqësitë e trafikut publik nga neni 301 par 2 lidhur me par 1 të KPK-së. 

 

      Gjykata në bazë të   neneve  3, 34, 42,  43, 44 54 par. 1 dhe 2  nën par. 1 dhe 64, 65,66, 

të KPPK-së, dhe neneve 361,365,450 dhe nenit  463  parag.1 lidhur me par 3.të të KPPRK-së 

të pandehurin Fatos Syljemani e 

 GJ Y K O N 

 

 I. për veprën penale të Rrezikimit të trafikut publik nga neni 297 par 5 lidhur me par 3 

dhe 1 të KPK-së,  të përshkruar në I të dispozitivit të aktakuzës   dënim burgimi në kohëzgjatje 

prej 16   /gjashtëmbëdhjetë  /  muajve. 

 

II. për veprën penale mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësitë e trafikut 

publik nga neni 301 par 2 lidhur me par 1 të KPK-së  të përshkruar në  pikën II të dispozitivit   

të aktakuzës dënim burgimi në kohëzgjatje prej gjashtë  / gjashtë /  muajve. 

   

Gjykata në  kuptim te nenit 71 par.2 nën par. 2 të  KPK-së  sipas dispozitave të 

cekura më lartë,  të pandehurit F.S , i SHQIPTON dënim unik burgimi në kohëzgjatje 

prej  18 ( tetëmbëdhjetë ) muaj i cili dënim nuk do të ekzekutohet, nëse i akuzuari në 

afatin prej 2 (dy) viti, nga dita e plotfuqishmërisë  së këtij aktgjykimi,  nuk kryen vepër 

tjetër penale. 

 

 Përfaqësuesi i të ndjerit-djali i tij, i dëmtuari B.E nga ...., për realizimin e kërkesës 

pasurore - juridike udhëzohet në kontest civil. 
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Obligohet i akuzuari të paguaj shpenzimet e procedurës penale për ekspertizën mjeko- 

ligjore, për ekspertizën e ekspertit të komunikacionit  dhe paushallin gjyqësor të gjitha në 

shumë pre 120 ( njëqind e njëzet) €uro,  dhe  taksën në shumën prej 30 €uro, konform nenit 

39 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, të gjitha 

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

 

A r s y e t i m i 

 

Prokurorisë Publike të Qarkut në Prishtinë, ka paraqitur aktakuzën PP.nr.268-11/2012 e 

datës 01.06.2012, me të cilën ka ngarkuar të pandehurin F.S, nga .....” nr.6, ka kryer veprat 

penale të Rrezikimit të trafikut publik nga neni 297 par 5 lidhur me par 3 dhe 1 të KPK-së dhe 

veprën penale mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësitë e trafikut publik nga 

neni 301 par 2 lidhur me par 1 të KPK-së. 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj me Aktgjykimin P.nr.446/2012 datë 20.06.2017, të 

akuzuarin F.S, e shpall fajtor për kryerjen e veprave penale të Rrezikimit të trafikut publik nga 

neni 297 par 5 lidhur me par 3 dhe 1 të KPK-së dhe vepren penale mosdhëanja e ndimës 

personit të lënduar në fatkeqësi të trafikut publik nga neni 301 par 2 lidhur me par 1 të KPK-së, 

dhe në bazë të nenit 70 par 2 nënpar 2 të KPK-së gjykata i shqipton denim unik me kusht duke 

i vërtetuar dënimin me burgim në në kohezgjatje prej  14 ( katërmbëdhjetë ) muaj i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet, nëse i akuzuari në afatin prej 2 (dy) viti, nga dita e plotëfuqishmerisë  së 

këtij aktgjykimi,  nuk kryen vepër tjetër penale, dhe dënim plotësues, dënim me gjobë në 

shumë prej 2000  / dymijë / €uro. 

 

Kundër këtij  aktgjykimit, prokurori i shtetit i Prokurorisë Themelore në Ferizaj në 

afatin ligjor ka ushtruar ankesë që Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Ferizaj P.nr.446/12 të 

datës 03.07.2017 ta ndryshoj dhe të pandehurit ti shqiptoj një dënim më të lartë. 

 

 Gjykata e Apelit e Kosovës PA1.nr.1198/2017 i datës 25.01.2018, në seancen e 

kolegjit e ka anuluar aktgjykimin,e lartë cekur  dhe çështjen penale i kthenë të njejtës gjykatë 

në rygjikim- rivendosje, me që aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë në shkelje esenciale në 

dispoziten e nent 384 par 1 pika 1.12 të KPPK-së, e të cilat shkelje kjo Gjykatë i vlerëson edhe 

sipas detyrës zyrtare, kjo ngase aktgjykimi është përpiluar në kundërshtim me nenin 370 të 

KPPRK-së. 
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 Gjithashtu gjykata e Apelit ka vlerësuar se Gjykata e shkallës së pare me rastin e 

shqiptimit të dënimit plotësues ka shkel Ligjin Penal, me që ka vepruar në kundërshtim me 

nenin 3 të KPRK-së zbatimi i Ligjit më të favorshëm, me që dënimi plotësues nuk është 

paraparë me KPRK-së, në fuqi. 

 

Gjyaka në këtë çështje penalenë në rivendosje ka konvokuar senacë gjyqësore me datën 

19.09.2019, dhe në fillim të shqyrtimit gjyqësor i ka njoftuar palët prezente arësyrat e këthimi 

të kësaj lënde  përsëri në rivendosje në këtë çështje penale dhe ka ftuar të akuzuarin që të 

përcjellë me vëmendje zbatimin e shqyrtimit gjyqësor si dhe e ka udhëzuar të akuzuarin në 

kuptim të nenit 323 par.2.1, 2.2 dhe 2.3 të KPPK-së. 

 

Gjyqtari  gjykues  bazuar në nenin 324 të KPPRK-së përsëri  në shqyrtimin gjyqësor ka 

ftuar prokurorin e shtetit Avdullah Abedini  që ti lexon aktakuzën të  pandehurit. 

Pas leximit të aktakuzës nga prokurori i shtetit gjyqtari është bindur se i pandehuri e ka 

kuptuar në tërësi përmbajtjen e aktakuzës dhe të njëjtit i ka dhënë mundësi të deklarohet mbi 

fajësinë apo pafajësinë e tij për veprën penale për të cilën është ngarkuar. 

 

I pandehuri F.S në shqyrtimin gjyqësor në rivendosje përsëri ka deklaruar se mbështet 

deklarimet e  pranon fajësinë për veprat penale që akuzohet, edhe pse ka kaluar një kohë e gjatë  

përsëri ndjej keqardhje për rastin që i ka ndodhë përfaqësuesit të ndjerit-djalit të tij B. E dhe 

familjes së tij, por me familjen e te ndjerit kemi arritur marrëveshje pajtimi me familjarët e të 

ndjerit është hera e parë që ndeshet me ligjin asnjëherë nuk kam qene i dënuar për asnjë vepër 

penale edhe pse veprat penal të komunikacionit ndodhin pa dashje.  

 

Mbrojtësi i të pandehurit Av. A.I lidhur me pranimin e fajësisë ka deklaruar se i 

pandehuri i vetëdijshëm plotësisht dhe me dëshirën dhe vullnetin e tij në shenj të pendimit të 

thell dhe keqardhjes për pasojën e cila është shkaktuar në këtë aksident e ka pranuar dhe e 

pranon fajësinë - përgjegjësin për veprat për të cilat në aktakuzën e prokurorisë i vihen në 

barrë, pra e mbështeti në tërësi deklarimin e të pandehurit lidhur me  pranimin e fajësisë. 

 

Gjyqtari në shqyrtimin gjyqësor pas pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurit ka 

vlerësuar se janë përmbushur kërkesat nga neni 326 par.4 i KPPRK-së, pasi i pandehuri ka 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, fajin e ka pranuar vullnetarisht duke e 
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mbështetur në provat dhe materialet e prezantuara nga prokurori i shtetit të cilat gjinden në 

shkresat e kësaj lënde penale  në  ekspertizën e ekspertit të komunikacionit ingj. Bujar Blaka e 

dt.23.05.2012, skica nga vendi ngjarjes e dt.14.04.2012, Raporti i shërbimit emergjent i 

dt.14.04.2012 nga QKU në Ferizaj për të ndjerin I.E, si dhe foto-dokumentacioni i cili gjendet 

në shkresat e lëndës, dhe shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar me fjalën përfundimtare të palëve 

konform nenit 352 të KPPRK-së.  

Ne fjalën përfundimtare prokurori i shtetit Avdullah Abedini,  ka  deklaruar se nga 

provat materiale të propozuara ne aktakuze, ekspertiza e eksperti te komunikacionit inxhinierit 

Bujar Laka te datës 23.05.2012 është raporti i emergjencës, te datës 14.04.2012 leshuar nga 

QKUK- Prishtinë, mbrojtja e të pandehurit, si dhe deklarata e përfaqësuesit të ndjerit B. E , i 

propozojmë gjykatës qe te pandehurin ta shpalle fajtore për veprat penale rrezikim  i trafikut 

publik  nga  neni 297 par.5 lidhur me par.1 dhe veprën penale mosdhënia e ndihmës personit te 

lënduar ne fatkeqësi te trafikut publik nga neni 301 par.2 lidhur me par.1  të KPK-së dhe 

gjykata ti merr parasysh rrethanat lehtësuese dhe renduese me rastin e matjes së sanksionit 

penal. 

Përfaqësuesin e të  ndjerit djalin i tij B.E, gjykata e ka ftuar në mënyrë të rregullt por 

nuk ka qenë i pranishëm në shqyrtimin gjyqësor  në rivendosje pasi në ftesën për dërgim 

personal shpërndarësi  ka theksuar se marrësi nuk gjendet në shtëpi ku shpërndarësi i ftesave tri 

herë ka shkuar tek shtëpia  e B.E dhe atë me datat  tentuar me dt.26.09.2019, med.28.09.2019 

dhe 30.09.2019, gjykata konform dispozitave 463 par.1 dhe 2 te KPPRK-se për kompensimin e 

dëmit material dhe jo material e ka udhëzuar në kontest civil. 

Mbrojtësi i të pandehurit av. A.I ne fjalën përfundimtare  ka deklaruar se me rastin e 

caktimit te llojit te sanksionit penal,  gjykata do të mbështetë vendimin e saj në rrethanat 

objektive dhe subjektive te ngjarjes kritike e qe me rastin konkret mbrojtja vlerëson se ato janë 

te natyrës lehtësuese, se në kohën kur është shkaktuar aksidenti në atë pjese të rrugës e që është 

jashtë vendbanimit ne orën pas 24:00 h, është përjashtim i rrallë që mund të hasesh në 

këmbësorë, rrethane kjo qe ngasësit nuk ka pritur dhe as qe ka mundur te prite se është një 

pjesëmarrës ne cilësinë e këmbësorit në atë pjese të rrugës. I mbrojturi i pandehuri është person 

i pa gjykuar deri me tani, nuk zhvillohet asnjë procedure penale tjetër, ka kaluar me shume se 

shtate vite nga ndodhja e aksidentit dhe i pandehuri ka pas sjellje tej korrekte dhe te 

kujdesshme ne komunikacion, menjëherë pas ngjarjes kritike i pandehuri dhe familja e tij me 

familjen e tani te ndjerit janë pajtuar sipas traditave dhe e kane ndihmua familjen e te dëmtuarit 
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për realizimin e te gjitha te drejtave për humbjen e anëtarit te familjes tani te ndjerit I.B, i  

pandehuri e ka pranuar ne gjitha fazat e procedurës fajësinë për veprat penale , është zotuar dhe 

i premton gjykatës qe ne te ardhmen do te respektoj edhe me shume rregullat ne komunikacion 

por edhe nuk do te kryej asnjë veprim te palejuar. i propozojmë gjyqtarit qe duke u bazuar ne 

pendimin e thelle te tij, sinqeritetin dhe korrektësinë e treguar dhe duke pasur parasysh kohen e 

kaluar pas ngjarjes kritike te i shqipton te pandehurit një sanksion sa me te bute, duke qene se 

qëllimi i sanksioneve penale ve qeshte arritur deri me tani dhe gjithherë nga ky rast që i ka 

ndodhur do të jetë i kujdesshëm në komunikacion.   

I pandehuri F.S në shqyrtimin gjyqësor në fjalën përfundimtare ka deklaruar se në tersi 

mbështet fjalën përfundimtare të mbrojtësit të tij dhe kërkon nga gjykata që me rastin e 

shqiptimit të dënimit si rrethana lehtësues e të merre për bazë të gjitha theksimet e cekura gjatë 

shqyrtimeve gjyqësore. 

      

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

gjitha elementet e veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 297 par 5 lidhur me par 1 

të KPK-së dhe veprën penale mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësi e trafikut 

publik nga neni 301 par 2 lidhur me par 1 të KPK-së.  

 

Me rastin e caktimit te dënimit ndaj te akuzuarit gjykata vlerësoi te gjitha rrethanat 

renduese dhe lehtësuese ne kuptim te neneve 64, 65, 66, 66 dhe 67  të KPK-së të cilat 

ndikojnë ne llojin dhe lartësinë e dënimit, duke gjetur si rrethana posaçërisht renduese, 

shkallen e përgjegjësisë penale, intensitetin e rrezikimit, si dhe rrethanat nen te cilat janë 

kryer veprat, penale se me veprën penale rrezikim i trafikut publik, te kryer nga ana e të 

pandehurit, kemi te bëjmë rrezikimin e shëndetit te njeriut, fatalitetin – vdekjen e I.E, si e 

drejte fondamentale njerëzore, dhe është larguar në drejtim të panjohur pa i ofruar ndihmë, 

me ç‟ rast këmbësori nga pasojat e shkaktuara nga goditja ka ndërruar jetë, si rrethane 

lehtësuese është marre pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit, pendimi i thelle i tij për 

verat që i ka kryera, me familjen e të ndjerit janë pajtuar dhe mbi bazën e këtyre rrethanave 

gjykata vlerësoi shkallën e  përgjegjësisë penale të pandehurit dhe rrezikshmërinë konkrete 

të këtyre veprave penale, dhe në kuptim të  gjitha këtyre, i shqiptoi si në dispozitiv  të 

aktgjykimit, duke qenë e bindur se një dënim i tillë  është  në proporcion  dhe raport me 

peshën e veprave konkrete penale, rrethanave të kryerjes si dhe personalitetin e të pandehurit 

dhe me te arrihet qëllimi ndëshkimor në kuptim të preventivës speciale që i pandehuri të mos 
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kryejë vepra penale si dhe në kuptim të preventivës së përgjithshme të parandalimit të kësaj 

vepre penale në shoqëri konform nenit 34 të KPK-së. 

 

Konformë nenit 463 parag.1 lidhur me par 3.të KPPK-së, Përfaqësuesi i të ndjerit-djali i 

tij, i dëmtuari B.E nga....., për realizimin e kërkesës pasurore - juridike udhëzohet 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  arsyet e lartë përmendura është  vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.572/18  me datë 08.10.2019 

 

 

  Procesmbajtëse                                                                                                   Gjyqtari 

  Valjeta Topalli                                            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.   

 

 

 

 


