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Numri i lëndës: 2018:031689 

Datë: 04.10.2018 

Numri i dokumentit:     00158796 

 

  P.nr.426/2017 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
  

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA MALISHEVË, Divizioni penal, 
me gjyqtarin Lulzim Paçarizi, si dhe me sekretaren juridike Bahije Karaçica, në 
çështjen penale ndaj të akuzuarve S. K. nga R. dhe G. K. nga fshati S., komuna e F., për 
shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.8 lidhur me par.6 të 
KPRK-së, ndërsa sipas aktakuzës PP.nr.1926/16 të dt.17.05.2017, pas mbajtjes së 
shqyrtimit fillestar të dt.04.10.2018, në prezencën e Prokurorit të shtetit Ismet Tofaj, si 
dhe të akuzuarve S. K., G. K., gjykata të njëjtën ditë, merr këtë: 
  

A K T G J Y K I M 
  

TË AKUZUARIT: 
 
I. S. K., nga i ati H. dhe e ëma R., e lindur M., i lindur më dt..... në fshatin Z., 

komuna e . ndërsa tani jeton në R., rr.”…”, p.nr., me nr.lnj....., i martuar, i ati i dy (2) 
fëmijëve, ka të kryer Fakultetin, punëtor, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, 
shtetas i Republikës së Kosovës. 

 
II. G. K., nga i ati K. dhe e ëma F., e lindur K., i lindur më dt..... në fshatin S., 

komuna e F., ku edhe jeton, me nr.lnj....., i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, 
punëtor, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikaës së Kosovës. 

 
 

J A N  Ë    F A J T O R Ë 
 

            I akuzuari S. K.: 
 
           I. Me dt.19.12.2016, rreth orës 14:40 minuta, në rrugën regjionale Malishevë – K., 
rr.”I. K.”, në dalje të M. saktësisht përball pompës së derivateve “M.-P.”, i pandehuri 
S. K., duke drejtuar automjetin e tipit “V.-G. .”, me targa ...-..-.., duke mos i’a 
përshtatur shpejtësinë dhe rrethanave të rrugës e godet këmbësorin – të dëmtuarin, 
me pjesën anësore të krahut të djathtë, i cili tentonte të kalonte rrugën nga ana e 
djathtë në anën e majtë, me ç’rast përpos dëmeve materiale i dëmtuari N. B. merr 
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lëndime të rënda trupore të përshkruara sipas ekspertizës mjeko-ligjore të Dr.F. B. të 
dt.21.02.2017.  
 

            Me këtë ka kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.8 
lidhur me par.6 të KPRK-së. 

             
            I akuzuari G. K.: 
 

            II. Në vendin dhe kohën e përshkruar si në pikën I të këtij dispozitivi, i 
dëmtuari N. B. ishte goditur nga automjeti “Opell-Combo”, me targa …., ngjyrë e 
kuqe, të cilin e drejtonte i pandehuri G. K., i cili duke mos mbajtur distancën e duhur 
të sigurisë rrugore ne veturën që e kishte përpara nuk arrin që ti shmanget përplasjes 
me të dëmtuarin, ku me pjesën anësore të krahut të djathtë e godet këmbësorin – të 
dëmtuarin me ç’rast përpos dëmeve materiale i dëmtuari merr lëndime të rënda 
trupore të përshkruara sipas ekspertizës mjeko-ligjore të Dr.F. B. të dt.21.02.2017. 
 
            Me këtë ka kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.8 
lidhur me par.6 të KPRK-së. 
 

Andaj, gjykata konform nenit 4, 49, 51, 52, 73 të KPRK-së, si dhe nenit 365 të 
Kodit të Procedurës Penale të Kosovës të njëjtit i`a shqipton: 

 
DËNIMIN ME KUSHT 

  
       Të akuzuarin S. K., e gjykon me dënim burgimi në kohëzgjatje prej shtatë (7) 

muajve, ndërsa gjykata dënimin e shqiptuar nuk do ta ekzekuton në afatin kohor prej 
një (1) viti, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nëse i akuzuari nuk kryen 
vepër të re penale.  

 
       Të akuzuarin G. K., e gjykon me dënim burgimi në kohëzgjatje prej shtatë (7) 

muajve, ndërsa gjykata dënimin e shqiptuar nuk do ta ekzekuton në afatin kohor prej 
një (1) viti, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nëse i akuzuari nuk kryen 
vepër të re penale. 
            
            I dëmtuari N. B. nga fshati C., komuna e Malishevës, lidhur me kërkesën 
pasurore juridike udhëzohen në kontestin e rregullt civil. 
 

      Obligohen të akuzuarit të që në emër të paushallit gjyqësor gjykatës t`ia 
paguajnë shumën secili nga 20€,  ndërsa në  emër  shpenzimeve te procedurës penale 
shumen  secili nga 31€, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë 
të këtij aktgjykimi.  
 

 
A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Gjakovë me aktakuzën PP.nr.1926/16 të dt.17.05.2017 
i ka akuzuar S. K. nga R. dhe G. K. nga fshati S., komuna e F., për shkak të veprës 
penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.8 lidhur me par.6 të KPRK-së, duke 
i propozuar gjykatës që pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar si dhe administrimit të 
gjitha provave, të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta dënoj në bazë të ligjit.   
 

Gjykata ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar me dt.04.10.2018, ku prezent 
kanë qenë përfaqësuesi i akuzës, prokurori i shtetit Ismet Tofaj, të akuzuarit S. K. dhe 
G. K., andaj ka pasur kushte për mbajtjen e shqyrtimit fillestar. 

 
Pas leximit të aktakuzës në seancën e shqyrtimit fillestar gjykata është bindur 

se të akuzuarit e kanë kuptuar aktakuzën, i’u është dhënë mundësia që të deklarohen 
për pranimin ose mos pranimin e fajësisë.  
 

I akuzuari S. K., në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se e pranon fajësinë për të 
gjitha pikat e aktakuzës, duke shtuar se i vjen keq për rastin i cili ka ndodhur, për të 
cilin është penduar, po ashtu ka deklaruar se aksidenti ka ndodhur jo me dashjen time 
por nga pakujdesia, andaj e ka lutur gjykatën që ti merr parasysh të gjitha rrethanat 
lehtësuese me rastin e shqiptimit të dënimit dhe të i shqipton një dënim sa më të butë 
pasi që i ka kushtet e vështira ekonomike, ky ka qenë rasti i tij i parë që ka ra ndesh 
me ligjin, andaj i ka premtuar gjykatës që në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm që 
mos të kryej kurrfarë vepre penale. 

 
I akuzuari G. K., në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se e pranon fajësinë për 

veprën penale për të cilën akuzohet, duke shtuar se i vjen keq për rastin i cili ka 
ndodhur, aksidenti ka ndodhur pa dashjen e tij, po ashtu ka deklaruar se veturën e ka 
pasur të siguruar, ky ka qenë rasti i tij i parë që ka ra ndesh me ligjin, andaj ka kërkuar 
nga gjykata që të merren parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe të i shqipton një 
dënim sa më të butë, i ka premtuar gjykatës që në të ardhmen do të jetë më i 
kujdesshëm që mos të kryej kurrfarë vepre penale. 

 
Prokurori i shtetit Dëshire Jusaj, në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se: pranimi 

i fajësisë mbështetet në provat që gjenden në shkresat e lëndës dhe meqenëse i 
akuzuari e pranoj fajësinë, me rastin e shqiptimit të dënimit gjykata t’i ketë parasysh 
të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese, dhe i akuzuari të shpallët fajtor dhe të 
dënohet sipas ligjit. 
 
            Pasi që të akuzuarit e kanë pranuar fajësinë gjykata nuk u lëshua në 
procedurën e provave e kjo në pajtim me nenin 326 të KPPK-së, pasi që gjykata 
vlerësoj se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarve është bërë në pajtim me dispozitat 
ligjore dhe se gjykata ishte e bindur se të akuzuarit i kanë kuptuar të gjitha pasojat 
eventuale mbi pranimin e fajësisë, për çka edhe gjykata e pranoj pranimin e fajësisë 
nga ana e të akuzuarve. 
 
             Pas vlerësimit të te gjitha provave si dhe pas deklarimit të përfaqësuesit të 
akuzës si dhe vet të akuzuarve gjykata gjeti se ne veprimet e të akuzuarve formohen 
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të gjitha elementet qenësore të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 
par.8 lidhur me par.6 të KPRK-së, për çka gjykata i shqiptoj dënimin si në dispozitiv të 
këtij aktgjykimi.  

 
Në këtë rast gjykata ka udhëzuar të akuzuarit për rëndësinë dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë në kuptim të nenit 326 të KPPK-së, ka deklaruar se është plotësisht 
i vetëdijshëm për rëndësinë e pranimit të fajësisë dhe ka shtuar se ky deklarim paraqet 
shprehje të vullnetit të tyre të lirë, pasi që janë kryerës të kësaj vepre penale që 
akuzohen sipas aktakuzës, andaj në tërësi kanë pranuar fajësinë, dhe se pranimi i 
fajësisë është i mbështetur në provat të cilat i janë ofruar gjykatës, e ato janë: 
ekspertiza mjeko-ligjore e Dr.F. B. e dt.21.02.2017, ekspertiza e komunikacionit Ingj.A. 
H. e dt.18.01.2017, foto-dokumentacioni, si dhe shkresat tjera të cilat gjenden në lëndë, 
e që janë prova të mjaftueshme dhe të besueshme për t`i shpallur fajtorë të akuzuarit.  
  

Gjatë matjes së dënimit gjykata kishte parasysh rrethanat lehtësuese dhe atë 
faktin se të akuzuarit kishin sjellje të sinqerta gjatë shqyrtimit fillestar, pranimin e 
fajësisë,  janë të gjendjes së dobët ekonomike si dhe nuk janë përsëritës të veprave 
penale, ndërsa gjykata nuk ka gjetur rrethana rënduese, mu për këtë i’u shqiptoj  të dy 
te akuzuarve dënimin me kusht në kohëzgjatje prej 7 muajve,  i cili dënim nuk do të 
ekzekutohet në afat prej 1 viti nëse të akuzuarit nuk kryejnë vepra tjera penale,  me 
bindje se  edhe me një dënim të këtillë do të arrihet efekti pozitiv i qëllimit të dënimit, 
në pajtim me nenin 73 të KPRK-së, ashtu që të akuzuarit në të ardhmen të mos kryen 
vepra të ngjashme penale si dhe çfarë do lloj tjetër të veprave penale.  
   

Vendimin mbi udhëzimin në kontestin civil gjykata e mbështeti ne nenin 463 
par.1 dhe 2 të KPPK-së, ndërsa vendimin mbi paushallin gjyqësor dhe shpenzimet e 
procedurës penale gjykata e mbështeti në nenin 450 par.1 dhe 2 nënpar.2.1 dhe 2.6 të 
KPPK-së.  

Me sa u tha me lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e konform 
nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. 
 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA MALISHEVË 
P.nr.426/2017, me dt.04.10.2018. 

Sekretarja  juridike                                                                              G j y q t a r i  
Bahije Karaçica                                                                                   Lulzim Paçarizi  
 
 
UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 
15  ditësh, nga dita e marrjes së të njëjtit, nëpërmes kësaj  gjykate, për Gjykatën e 
Apelit në Prishtinë. 
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