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NË EMËR TË POPULLIT 

 
       GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA MALISHEVË, Divizioni 
penal, me gjyqtari   Lulzim Paçarizi, si dhe sekretaren juridike Behije Karaçica, në 
çështjen penale,  të akuzuarit E. Sh. G., për shkak veprës penale të rrezikim i 
trafikut publik  nga neni 378 par.6-1 të KPK-së, sipas  aktakuzës së PTH-Gjakovë  
PP.nr.1793/2014 të datës 10.03.2015 me propozimin për dhënien e urdhrit 
ndëshkimor, jashtë seancës për shqyrtimin kryesor me dt.13.07.2015, merr këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

      PRANOHET  kërkesa e  PTH-Gjakovë  PP.nr.1793/2014 të datës 
10.03.2015, ndërsa Gjykata, jep këtë: 
 

URDHËR  NDËSHKIMOR 
 

     I AKUZUARI: E. Sh. G.  nga fshati V. komuna e Malishevës, ku dhe  
jeton, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 
 
 

ËSHTË  FAJTOR 
         

       Sepse me dt. 31.08.2014 rreth orës 18:20 min, në rrugën magjistrale Pejë-
Prishtinë, duke drejtuar automjetin e markës ,,VW tipi 19E”, e trg....., ngjyrë e 
kuqe, i pa kujdesshëm e duke mos i dhënë përparësi automjeteve në kryqëzim, 
në kundërshtim me nenin 64.1 e 2 të LSKRR, rrezikon trafikun jetën e njerëzve e 
pasurinë, në atë mënyrë që më të arritur me automjet në fsh. K.,  k. Malisheve, në 
udhëkryq, për tu kthyer me automjet në drejtim të Malishevës, nxiton e 
ndërmerr veprimin e ç1kyqet nga rruga kryesore në atë dytësore, e ia merr 
përparësinë automjetit i cili qarkullonte në rrugën kryesore në drejtim t 
Prishtinës, e gjatë kësaj me pjesën e parë të majtë të automjetit e godet në të majtë 
në mes të dy dyerve automjetin e markës ,,Mercedes” tipi ,,C200/CDI, me targa 
regj....., ngjyrë e zezë e shkakton dëme materiale në të dy automjetet, ndërsa 
drejtuesit të automjetit  të dëmtuarit J.  M.I. nga Prishtina Rr. ,,H. T.” banesa H-
2/B, i shkakton lëndime te lehta trupore e po ashtu dhe pasagjereve të tij të 
dëmtuarve A. I., M.  M. e H. I. që të gjithë nga Prishtina u shkakton lëndime të 
lehta trupore të përshkruara në ekspertizën mjeko-ligjore të Dr. N. H. e dt. 
19.01.2015.   
     Këso dore me këto veprime ka kryer veprën penale rrezikim i trafikut 
publik nga neni 378, par. 6-1  të Kodit Penal të Kosovës. 
   Andaj Gjykata konform nenit  41, 43, 46, të Kodit Penal të Kosovës, si dhe  
nenit  365 e 495, të Kodit të Procedurë penale të njëjtit ia shqipton: 
 
                                           DËNIMIN  ME  GJOBË 
 

      Ashtu që e gjykon me dënimin me gjobë në shumën pre 260 € (dyqind 
e gjashtëdhjetë euro). 
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Të dëmtuarit J. M. I., A. I., M. M. e H. I. që të gjithë nga Prishtina, 
udhëzohen që kërkesën pasurore juridike, ta realizojnë në kontestin rregullt civil. 

Obligohet i dënuari që në emër të paushallit gjyqësor, Gjykatës t’ia 
kompenson shumen prej 20 €, ndërsa shpenzimet të procedurës penale shumën 
prej 102.02 €.  
     Të tëra këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi, në të kundërtën nëse dënimin e shqiptuar në të holla  nuk e paguan 
në afatin e cekur. i njëjti do ti zëvendësohet me dënim burgim në kohëzgjatjen 
prej 13 ditësh, duke llogaritur çdo ditë të filluar burgimi nga 20 €. 

 
 A r s y e t i m  

 
         PTH-Gjakovë me aktakuzën  PP.nr.1793/2014 të datës 10.03.2015, me 
propozim për dhënien e urdhrit ndëshkimor, e ka akuzuar E. G.,  për shkak të 
veprës penale rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par 6-1 të  Kodit Penal të 

Kosovës, duke i propozuar gjykatës  që ta pranon kërkesën për urdhër 
ndëshkimor, më të cilin ta akuzuarin ta dënon me dënimin me gjobë.  

Gjykata gjatë shqyrtimit paraprak të çështjes penale, vërtetoj se janë 
plotësuar kushtet ligjore  nga neni 476 të KPPK-së dhe konform nenit 478 par.1 të 
KPPK së ,e aprovoi propozimin e PPK-së për dhënien e urdhrit ndëshkimor, për 
çka edhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
      Është vlerësim i gjykatës se provat që i janë të bashkangjitura propozimit 
për dhënien  e urdhrit ndëshkimor ,e të cilat gjinden në shkresat lëndës janë: 
ekspertiza e ekspertit të komunikacionit Ing. J. M.  e dt.10-11.10.2014, dhe 
mendimi i ekspertit mjeko ligjor Dr. N. H. e dt. 19.01.2015, si dhe fotografitë, 
prova këto të mjaftueshme dhe te besueshme për gjykatën, për ta deklaruar fajtor 
të akuzuarin. 
       Vendimin mbi  udhëzimin në kontest civil gjykata e mbështeti në nenin 
463 par 1 dhe.2 të KPPK-së, ndërsa vendimin mbi paushallin gjyqësor gjykata e 
mbështet në nenin 450  KPPK-së. 
     Me sa u tha më lart u vendos si dispozitiv të këtij aktgjykimit e konform 
nenit 365 e 495 të Kodit të Procedurës  Penale të Kosovës.  
 

GJYKATA THEMELORE  GJAKOVË DEGA MALISHEVË 
P.nr.106/15 me dt. 13.07.2015. 

 

Sekretarja  juridike                                   G j y q t a r i 
Behije Karaçica                        Lulzim Paçarizi    
    

                             
                                              
UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është i lejuar kundërshtimi në 
afat prej 8 ditëve nga dita e pranimit të te njëjtit, kësaj Gjykate, në të kundërtën 
nëse i akuzuari nuk e ushtron kundërshtimin, aktgjykim do ta marr formën e 
prerë. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


