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Numri i lëndës: 2020:143933 

Datë: 15.12.2020 

Numri i dokumentit:     01344500 

 

P.nr.941/20  

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Adem Shabani, me procesmbajtësen- praktikanten Besa Murseli, në lëndën 

penale kundër të akuzuarit B.U. ,me vendbanim ne rr,‟‟....‟‟ në fshati .... , Komuna Shtime, për 

shkak të veprës penale rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par.8 lidhur me par.1 të KPRK-

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

Përgjithshëm, me numër PP-II-.nr.1357/2020 te datës 09.11.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit  

fillestar, në prezencën e Prokurores të shtetit Ajtene Zonit, përfaqësuesit ligjor te dëmtuarit-te 

miturit J.B., prindi i tij G.B.  dhe i akuzuari B.U.  me datë 14.12.20 në të njëjtën ditë mori dhe 

publikisht shpalli, ndërsa me datë 15.12.2020 përpiloi, këtë: 

 

A K T GJ Y K I M I 

I akuzuari: B.U.  , me vendbanim ne rr,‟‟ ....‟‟ fshati .... Komuna Shtime, i lindur me dt. 

...., nga I ati ...., e ema ...., e vajzërisë .... , Shqiptar, shtetas i R. Kosovës, ka të kryer shkollën e 

mesme automekanik, i martuar,  i gjendjes së mesme ekonomike, , me numër personal .... 

 

Ë S H T Ë    F A J T O R 

SEPSE: 

-  me date 17.09.2020, rreth orës 09:55, ne rrugën Suhareke-Shtime saktësisht ne 

fshatin .... , komuna Shtime, i pandehuri derisa ishte duke lëvizur ne drejtim te Shtimes me 

veturën e markës „‟Ford Connect‟‟, ngjyre e bardhe, me targa te regjistrimit .... , nga pakujdesia 

ka rrezikuar jetën e njerëzve dhe pasurinë, ne atë mënyrë qe duke mos ja përshtatur shpejtësinë 

e lëvizjes kushteve ne rruge ka vepruar ne kundërshtim me nenin 53.1 te Ligjit per rregullat e 

trafikut rrugor, ashtu qe me pjesën e pare te anës se majte e godet këmbësorin-te miturin J.B. i 
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cili ishte duke e kaluar rrugën prej anës se majte ne anën e djathte te rrugës ne drejtim te 

lëvizjes , me ç‟rast i dëmtuari pëson lëndime te renda trupore, dhe atë: ndrydhje ne trup dhe 

lacerim i mëlçisë me hematome retroperitoneale ne anën e djathte me ndërhyrje operative,- 

 

- Me këtë  ka kryer veprën penale rrezikim trafikut publik nga neni 370 par.8 

lidhur me par.1 e lidhur me par.1 të KPRK-së.  

 

Andaj, gjykata në kuptim të neneve 4, 7, 17, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 69, 70, dhe nenit 

370 par.8 lidhur me par.6 e lidhur me par.1 të KPRK-së,  dhe neneve 365,450, dhe 463 të 

KPPRK-së e  

GJ Y K O N 

 

Të akuzuarit B.U., i shqipton  dënimin me burgim  me kusht në kohëzgjatje prej 8 (tetë) 

muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afatin e verifikimit prej 18 

(tetëmbëdhjetë) muajve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër 

penale. 

 Përfaqësuesi ligjor i të dëmtuarit J.B. prindi i tij G.B. nga fshati .... , Komuna Shtime, 

për realizimin e kërkesë pasurore-juridike, udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

  Detyrohet i akuzuari  B.U., që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë: për 

ekspertizën e komunikacionit shumën prej 51.10 €uro, për ekspertizën mjeko-ligjore shumën 

prej 20 €uro, shpenzimet e paushallin gjyqësor në shumë prej 20 €uro, dhe taksen për për 

kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30 €uro, gjithsej ne shumen e përgjithshme 

prej 121.10€ ( njëqindenjëzetenjë euro e dhjete cent)  të gjitha këto në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj – Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

ngritur aktakuzën me numër PP-II-.nr.1357/2020 te datës 09.11.2020, B.U. me vendbanim ne 

rr,‟‟ .... fshati ....  Komuna Shtime për shkak të veprës penale rrezikim i trafikut publik nga neni 

370 par.8 lidhur me par.1 të KPRK-së. 
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Gjykata duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj konform 

nenit 245 të KPPRK-së  me datën 14.12.2020 mbajti shqyrtimin fillestar me pjesëmarrjen e 

prokurores së shtetit Ajtene Zonit, përfaqësuesit te dëmtuarit J.B., G.B. dhe i akuzuari  B.U.. 

          Pasi që gjykata e ka udhëzuar të pandehurin në kuptim të nenit 246 par.1 të KPPK-se dhe 

pasi që i pandehuri  ka deklaruar se i ka kuptuar në tërësi udhëzimet e dhëna nga gjykata,  në 

pajtim me nenin 246 par.3 të KPPK-së shqyrtimi fillestar ka vazhduar me leximin e aktakuzës 

nga ana e prokurores së shtetit dhe pasi që gjykata është bindur se i pandehuri e ka kuptuar në 

tërësi aktakuzën, duke vepruar sipas nenit 246 par.4 të KPPK-së i ka ofruar mundësinë  që të 

deklarohet lidhur me fajësinë apo pafajësinë për veprën penale për të cilën është akuzuar. 

 

            I akuzuari B.U., lidhur me pranimin e fajësisë  deklaron se e pranon fajësinë për veprën 

penale për te cilën e ngarkon aktakuza dhe është e vërtetë se atë dite ka qene duke lëvizur me 

veturën e tij dhe e ka goditur te miturin, pastaj është ndalur dhe e ka dërguar te mjeku, i kërkon 

falje prindit te tij , thekson se ka shkuar te familja e te miturit-dëmtuarit dhe është takuar me 

prindin e tij ku kane arritur afërsi pajtimi, dëshiron qe i dëmtuari te shërohet sa me shpejte, i 

kërkon gjykatës qe t‟i merre parasysh te gjitha rrethanat lehtësuese dhe t‟i shqiptoje një dënim 

sa me te bute. 

 

Në vlerësimin e pranimit të fajësisë së të pandehurit gjyqtari gjykues konform nenit 248 

par.2 të KPPRK-së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit,  dhe të dëmtuarit lidhur  

me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit. 

 

Prokurori i Shtetit Ajtene Zoni,   duke dhënë mendimin lidhur me pranimin e fajësisë 

nga ana e të akuzuarit B.U., ka deklaruar se nuk e kundërshtoi pranimin e fajësisë, pasi që i 

njëjti pranimin e fajësisë e bënë me vetëdije dhe me vullnet të plotë, i njëjti pranimin e fajësisë 

e bënë pa presion, andaj i propozoi gjykatës që të aprovon pranimin e fajësisë dhe të akuzuarin 

B.U., të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit, po ashtu i njëjti të obligohet edhe në pagesën 

e shpenzimeve procedural e si rrethana lehtësuese t‟i merr për bazë pranimin e fajësisë. 

 

 Përfaqësuesi ligjor i të dëmtuarit J.B., prindi i tij G.B. lidhur me pranimin e fajësisë 

pajtohet ne këtë faze te procedurës penale me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit,  nuk 

i bashkëngjitet  ndjekjes penale, ndërsa qëndron pranë  kërkesës  pasurore juridikë te cilën do 

ta procedoj ne procedurë  civile, pasi qe ende nuk e ka realizuar, lidhur me lëndimet qe ka 

pësuar fëmiu i tij. 
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          Gjyqtari  i vetëm gjykues 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 pandehuri 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 dhe atë:  

 

- raporti i aksidentit me numër 2020-CFT-336 i datës 17.09.2020;  

- raporti i policit hetues i datës 17.09.2020 si dhe skica e vendit te ngjarjes ;  

- raporti mjekësor me numër te protokollit 1321 i datës 17.09.2020 i lëshuar nga QKMF 

Dr. Vezir Bajrami, Shtime; 

- fletë lëshimi me epi krizë me numër te amzës 4511 dhe numër te protokollit 304 i 

lëshuar nga QKUK- Klinika e Kirurgjisë se Fëmijëve;  

- raporti specialistik i datës 07.10.2020 i lëshuar nga Poliklinika Gjenezis;  

- mendimi dhe konstatimi i ekspertit te trafikut rrugor Msc. Ilir Aliu inxh. i datës 

30.10.2020; ekspertiza e ekspertit te mjekësisë ligjore dr. Musa Gashi e datës 

31.10.2020;  

- foto dokumentacioni si dhe shkresat e tjera te cilat gjenden ne lëndë.  

 

            Pra nga këto prova dhe nga  pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit B.U. vërtetohet 

gjendja faktike, si në dispozitiv të aktgjykimit se këtu i akuzuari, ka kryer veprën penale 

Rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par. 8 lidhur me par.1 të KPRK-së,  dhe se aktakuza 

nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike dhe se nuk ekziston asnjë nga 

rrethanat e parapara në nenin 253 paragrafët 1 dhe 2 të KPP-së, për pushimin e procedurës 

penale përkatësisht hedhjen e aktakuzës. 

 

Në nenin 370 paragrafi 8 të KPRK, është parashikuar pasoja me e rëndë e kësaj vepre 

penale “ Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor ose 

dëm pasuror në vlerë prej njëzetmijë (20.000) Euro apo më shumë, kryesi dënohet me burgim 

prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet ”. 

 

Duke u bazuar në provat të cekura më lartë, gjyqtari i vetëm gjykues të akuzuarin  B.U., 

e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par.8 

lidhur me par.1 të KPRK-së, ngase në veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e 

kësaj vepre penale dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta gjykojë në bazë të ligjit, e më 
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parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij në kohën dhe vendin dhe mënyrën e 

përshkruar si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 

lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të 

akuzuarit: në gjykim ka pas qëndrim tejet korrekt, pendimin e tij duke i kërkuar publikisht falje 

palës të dëmtuar dhe premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejë vepra penale, do të jetë me i 

kujdesshëm, faktin se me palën e dëmtuar është pajtuar si dhe faktin që më parë nuk ka qenë i 

dënuar. Ndërsa si rrethanë posaçërisht lehtësuese gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë në 

shqyrtimin gjyqësor, është i gjendjes së dobët ekonomike, i martuar, ofrimi ndihmë të 

dëmtuarit ditën e ndodhjes së aksidentit, ku e ka dërguar në Qendrën Emergjente, përfaqësuesi 

ligjor i të i dëmtuarit në shqyrtimin fillestar nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale, kështu që duke 

mos gjetur rrethana rënduese gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar si në 

dispozitiv të këtij Aktgjykimi, se me këtë dënim do të arrihet qëllimi ndëshkimor në kuptim të 

preventivës speciale  që i akuzuari në të ardhmen të mos kryejë vepra penale, si dhe në kuptim 

të preventivës së përgjithshme të parandalimit të përgjithshëm të kësaj vepre penale në shoqëri 

dhe personalitetin e të pandehurit konform nenit 38 të KPRK-së.  

 

Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

në kontest civil është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 463 paragrafi 2 të KPP-së.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor 

është marrë konform nenit 450 par.1 dhe 2 lidhur me nenin 453 par.l të KPP-së, ndërsa për 

shpenzimet për programin për kompensimin e viktimave të krimit është marr konform nenit 39 

par.3 nënpar.3.1 të Ligjit Nr.05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit. Me sa u tha 

më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga arsyet e larte përmendura është vendos si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.941/20  me datë 15.12.2020 
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     Praktikante                                                                                              Gjyqtari 

    Besa Murseli                                             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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


