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PKR.nr.290/2013 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE- Departamenti për Krime të Rënda në Gjakovë, në 

trupin gjykues të përbërë nga Gëzim Pozhegu kryetar, Diana Sina dhe Manduhije Syla anëtare, 

me pjesëmarrjen e sekretares juridike Arbënore Basha si procesmbajtëse, në çështjen penale 

kundër të akuzuarit  B. (Xh.) K., nga Juniku, për shkak të veprës penale të shkaktim i rrezikut të 

përgjithshëm nga neni 365 par.1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore Departamenti për Krime të Rënda në Gjakovë, PP/I.nr.140/2013 të datës 10.09.2013, 

pas shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datë 05.12.2016, në praninë e prokurorit të shtetit Agron 

Matjani, të akuzuarit B. K., mbrojtësit të tij av. S. D. nga Gjakova dhe përfaqësuesit të 

autorizuar të palës së dëmtuar av. P. P., me dt. 05.12.2016 mori dhe publikisht shpalli këtë : 

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari B. K., i biri i Xh. dhe nënës  H., e gjinisë K., i lindur me dt. ... në Junik, ka të 

kryer shkollën e mesme, i martuar, baba i 2 (dy) fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, 

shqiptar– shtetas i Republikës së Kosovës, i padënuar më parë. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Për shkak se : 

Me datë 19.17.2013 rreth orës 17:00 minuta në fshatin B. K. e Gjakovës ka rrezikuar jetën e të 

dëmtuarve Sh. A., M. A., Xh. A., A. A. dhe A. A. të gjithë nga fshati B., K. e Gjakovës, në atë 

mënyrë që me veturën e tij të markës “Mitsubishi” me targa të regjistrimit ..., e ka goditur 

automjetin e të dëmtuarit Sh. A. të markës “Mercedes” me tar. regj. ..., në pasqyrën e anës së 

majtë dhe në derën e shoferit dhe i dëmtuari është nisur me veturën e tij në drejtim të Gjakovës, 

përsëri i pandehuri  B. me pjesën e përparme nga mbrapa e godet veturën e të dëmtuarit dy herë 

ku ka rrezikuar  jetën e të dëmtuarve që ndodheshin në automjet, ku e dëmtuara Xh. e ka goditur 

xhamin e përparmë me kokën e saj dhe i dëmtuari Sh. kur arrin në fshatin B., K. e Gjakovës së 

bashku me të dëmtuarit tjerë kishte hyrë në shtëpinë e I. M..   
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- me çka ka kryer veprën penale shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 

par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj, Gjykata konform neneve 6,17 al 1,41,43, al 3, 51, 73, 83, nenin 365 par.1 të KPRK-së, si 

dhe neneve 359 par.2, 365, 366, 450 të KPRK-së, të akuzuarin e  

 

GJ Y K O N 

 

ME DËNIM ME BURG NË KOHËZGJATJE PREJ 2 (dy) viteve, duke iu 

llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 22.07.2013 e gjerë me datë 

11.09.2013, si dhe masa e Paraqitjes në stacion policor nga data 11.09.2013 gjer me 

09.11.2013. 

 

Kështu që në bazë të nenit 51 par. 1 dhe 2 të KPRK-së, 

 i shqiptohet, 

DËNIM ME KUSHT 

 

Dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve, që i’ u është shqiptuar të akuzuarit 

B. K., nuk do të ekzekutohet nëse i dënuari B. K. në afat prej 3 (tre) viteve nuk do të kryejë 

vepër tjetër penale. 

Në kuptim të nenit 450 parag.1 të KPPK-së, i akuzuari obligohet të paguajë shpenzimet 

procedurale penale në shumë prej 50 euro si dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50 

euro e cila duhet paguar në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Konform nenit 463 par.2 të KPPK-së, pala e dëmtuar udhëzohet në kontest civilo-

juridik. 
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A r s y e t i m 

Prokuroria Themelore– Departamenti për Krime të Rënda në Gjakovë, me aktakuzë 

PP/I.nr.140/2013 të datës 10.09.2013, ka akuzuar B. K. nga Juniku, për shkak të veprës penale 

të tentim vrasjes nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KPRK-së. 

Në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur më datë 05.12.2016, mbrojtësi i të akuzuarit B. K., 

av. S. D. nga Gjakova, para leximit të aktakuzës nga Prokurori i Shtetit, të njëjtit i kishte 

propozuar që të bëhet rikualifikimi i veprës penale, nga vepra penale tentim vrasje nga neni 178 

lidhur me nenin 28 të KPK-së, në veprën penale shkaktim i rrezikut të përgjithshëm nga neni 

365 par.1 të KPRK-së.  

Para leximit të aktakuzës  Prokurori, dhe pas fjalëve të mbrojtësit të të akuzuarit B. K., 

av. S. D. nga Gjakova, i njëjti kishte deklaruar se e bënë ndryshimin e dispozitivit të aktakuzës 

dhe rikualifikimin e veprës penale ashtu që në dispozitiv të aktakuzës hiqen  fjalët në rreshtin e 

parë “me dashje ka tentuar nga jeta” dhe në vend të tyre, janë zëvendësuar fjalët “ka rrezikuar 

jetën e të dëmtuarve”, dhe në rreshtin e tetë hiqen fjalët “duke tentuar ta privojë nga jeta” ku 

janë zëvendësuar “Ka rrezikuar jetën e të dëmtuarve” ndërsa në pjesën tjetër të dispozitivit 

ngelet në tërësi të së njëjtës. Sa i përket kualifikimit juridik të veprës penale e ka ndryshuar të 

njëjtën ashtu që në vend të veprës penale të tentim vrasjes nga neni 178 lidhur me nenin 28 të 

KPK-së, të akuzuarin B. K. nga Juniku, e ka akuzuar për veprën penale shkaktim i rrezikut të 

përgjithshëm nga neni 365 par.1 të KPRK-së. 

Mbrojtësi i të akuzuarit B. K., av. S. D. nga Gjakova, kishte deklaruar se është pajtuar 

me rikualifikimin e veprës penale nga ana e Prokurorit. 

Po ashtu edhe i akuzuari B. K. kishte deklaruar se është pajtuar me rikualifikimin e 

veprës penale nga ana e Prokurorit dhe se nuk ka çka të shtojë më tepër. 

Ndërsa përfaqësuesi i palës së dëmtuar Av. P. P. nga Gjakova, ka deklaruar se : 

Meqenëse sipas deklaratës së të dëmtuarit ka ardhur gjerë tek pajtimi në mes të familjes së të 

dëmtuarit dhe familjes së të akuzuarit dhe atë sipas adeteve, traditave dhe dokeve të vendit dhe 

se i njëjti sipas së njëjtës deklaratë të noterizuar nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk 

kërkon kompensimin e dëmit, në rastin konkret i’ a lë Gjykatës në vlerësim rikualifikimin e bërë 

nga ana e Prokurorit. 

Lidhur me propozimin e Prokurorit për rikualifikimin e veprës penale, Trupi Gjykues 

me Aktvendim ka aprovuar rikualifikimin e veprës penale, nga vepra penale e vrasjes në 

tentativë neni 178 lidhur me nenin 28 të KPK-së, në veprën penale shkaktimi  i rrezikut të 

përgjithshëm nga neni 365 par.1 të KPRK-së. 

Më pas Prokurori i shtetit Agron Matjani, ka bërë leximin e aktakuzës së ri kualifikuar 

PP/I.nr.140/2013 të datës 10.09.2013, ndërsa i akuzuari ishte deklaruar se e ka kuptuar 



4 
 

aktakuzën e ri kualifikuar nga ana e Prokurorit, dhe Gjykata është e bindur se i akuzuari B. K., e 

ka kuptuar aktakuzën, si dhe të akuzuarit i është dhënë mundësia që të deklarohet për pranimin 

ose mospranimin e fajësisë. 

Me këtë rast, Gjykata e ka udhëzuar të akuzuarin për rëndësinë dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë në kuptim të nenit  326 të KPK-së, kështu që pas konsultimeve të bëra i pandehuri B. 

K., ka deklaruar se e kupton aktakuzën dhe deklaron se ndihet fajtor dhe e pranon fajësinë 

lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet. 

Pas deklarimit të të akuzuarit B. K., për pranimin e fajësisë Kryetari i Trupit Gjykues 

kërkon që mendimin e vetë t’ a jap edhe Prokurori i Shtetit Agron Matjani, i cili deklarojë se : 

ky pranim i fajësisë është bërë me vullnet dhe pa presion, të njëjtit i kanë kuptuar pasojat e 

pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë ka mbështetje edhe në provat e propozuara në aktakuzë, 

që i propozojë Kryetarit të Trupit Gjykues, që këtë pranim të fajësisë nga ana e tyre ta pranojë, 

si dhe propozojë njëkohësisht që ndaj të akuzuarit B. K., me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë 

së dënimit si rrethanë lehtësuese t’i merret për bazë pranimi e fajësisë nga ana e tij. 

Përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar av. P. P. nga Gjakova kishte deklaruar : se i’ 

a lë Gjykatës në vlerësim. 

Ndërsa mbrojtësi i të akuzuarit B. K., av. S. D. nga Gjakova, kishte deklaruar se : 

Meqenëse i mbrojturi im e ka pranuar fajësinë, i propozojë Gjykatës sipas nenit 365 par.1 të 

KPRK-së, të mbrojturit tim t’i shqiptojë dënim meritor, si dhe të merr parasysh pajtimin në mes 

të familjes së të mbrojturit tim dhe familjes së të dëmtuarve, moshën dhe gjendjen ekonomike. 

Në vijim Gjykata duke shqyrtuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, vlerësojë se 

pranimi i fajësisë paraqet shprehje të lirë të vullnetit të të akuzuarit, pasi që ai e ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë dhe në mbështetje të fakteve të propozuara në 

aktakuzë, konform nenit 326 të KPPK-së. 

Duke pasur parasysh se Gjykata ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit 

dhe ka vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 248 të KPRK-së si dhe faktin se janë 

plotësuar kushtet nga neni 326 të KPRK-së, atëherë në këtë çështje penale nuk u zbatua 

procedura e provave por vetëm fjala përfundimtare. 

Prokurori i shtetit Agron Matjani në fjalën përfundimtare deklaron : Meqenëse i 

akuzuari B. K. nga Juniku e pranojë fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet me 

aktakuzën e ri kualifikuar për veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 

par.1 të KPRK-së, propozojë qe trupi gjykues t’ a shpallë fajtor dhe t’ a dënojë sipas ligjit, 

mirëpo gjatë caktimit të lartësisë dhe llojit të dënimit të merr parasysh rrethanat lehtësuese, se i 

akuzuari e ka pranuar fajësinë, ka qenë korrekt gjatë shqyrtimit, është hera e parë që paraqitet 

para organeve të drejtësisë, me palën e dëmtuar janë pajtuar ku kemi deklaratën e noterizuar të 

dëmtuarit,  gjendjen e tij të vështirë ekonomike, si dhe pendimin e tij për veprën e kryer. 
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Përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar av. P. P. nga Gjakova, në fjalën 

përfundimtare deklaron : se mbet në tërësi si në deklaratën e noterizuar të të dëmtuarit. 

Po ashtu, mbrojtësi i të akuzuarit av. S. D. nga Gjakova, deklaron : se në tërësi e 

përkrahi fjalën përfundimtare të prokurorit por dua të shtojë edhe një rrethanë lehtësuese të 

moshës së të mbrojturit tim, propozojë që me rastin e marrjes së aktgjykimit në lidhje me 

veprën penale për të cilën e ka pranuar fajësinë, dënimi të jetë sa më i lehtë i mundshëm, 

mundësisht dënimi me kusht,  për shkak se po qe se 1 (një) muaj ditë ti ipet dënim me burg, i 

njëjti do të humb punën dhe pastaj e tërë familja do të mbetet pa të ardhura. 

Ndërsa i akuzuari B. K. në fjalën përfundimtare deklaron se mbetem në tërësi pranë 

fjalës përfundimtare të mbrojtësit tim, dhe nuk kam tjetër çka të shtojë.  

Nga gjendja faktike si është përshkruar në dispozitiv të këtij Aktgjykimi pa dyshim 

rrjedhë se në veprimet e të akuzuarit B. K. qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale 

shkaktimi  i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par.1 të KPRK-së. 

 Gjatë procedurës penale nuk janë paraqitur rrethana të cilat do të zvogëlonin ose 

përjashtonin përgjegjësinë penale të të akuzuarit, kështu që i njëjti është penalisht përgjegjës. 

 Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, Gjykata i ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 73 par.5/3, të KPK-së.  

 Kështu si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin B. K., Gjykata mori, sjelljen korrekte 

gjatë shqyrtimit, gjendjen e dobët ekonomike dhe se i njëjti është mbajtës i vetëm i familjes, me 

palën e dëmtuar janë pajtuar, keqardhjen e shprehur për veprën e kryer penale, dhe pranimin e 

fajësisë nga ana e të akuzuarit për veprën penale, pranim që sipas vlerësimit të Gjykatës paraqet 

pendim të sinqertë të tij si dhe herën e parë që paraqitet para organeve te drejtësisë, e duke i 

vlerësuar këto rrethana lehtësuese konform nenit 73,74 dhe 75 të KPK-së të akuzuarin e gjykon 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi me të cilin do të arrihet dhe qëllimi i dënimit.  

Duke i vlerësuar kështu të gjitha rrethanat e parashikuara me nenin 73 par.1 të KPRK-së, 

Gjykata ka ardhur në përfundim se dënimi i shqiptuar të akuzuarit është në përputhje me 

shkallën e përgjegjësisë penale të tij, dhe me intensitetin  e rrezikimit të vlerës së mbrojtur të 

shoqërisë. 

Gjykata po ashtu është e bindur se vendimi mbi dënim do t’i shërbejë për arritjen e 

qëllimit të dënimit në pengimin e të pandehurit në kryerjen e veprave penale në të ardhmen, dhe 

ky dënim do të ketë efekt preventivë gjeneral për personat e tjerë që të përmbahen nga kryerja e 

veprave penale në përputhje me nenin 41 të KPK-së. 

Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 365 par.1 të KPPK-së është 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Pas shpalljes së këtij aktgjykimi gjyqtari i udhëzojë palët me të drejtë ankese, se mund 

t’a parashtrojnë në përputhje me nenin 368. Par.1 të KPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE-Departamenti për Krime të Rënda në Gjakovë      

PKR.nr.290/13 me dt. 05.12.2016 

 

 

Sekretarja juridike                                                            Kryetari i trupi gjykues-Gjyqtari  

Arbënore Basha                                            Gëzim Pozhegu            

                                                

                                                      

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër aktgjykimit lejohet ankesa në afat prej 15 ditësh nga dita e 

pranimit, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë nëpërmes të kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


