
 1 

  

 

 
 

                                                                                                                               P. nr.148/2016 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

                GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i përgjithshëm,  Gjyqtarja 

DIANA SINA, me sekretaren juridike Lamije Kuqi, në çështjen penale kundër të akuzuarit L. M. 

nga fsh.P. K. Deçan, për shkak të veprës penale, rrezikim i trafikut publik, nga neni 378 par.8/6 të 

KPRK-ës, sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore-Dep. përgjithshem në Gjakovë, 

PP.nr.1034/2015 të datës 15.03.2016, në shqyrtimin fillestar, të mbajtur më datë 01.02.2017, në 

prani të Prokurorit të shtetit Ramiz Buzhala, të akuzuarit, të dëmtuarit, të njëjtën ditë mori dhe 

shpalli këtë:  

 

                A K T GJ Y K I M 
 

    I akuzuari L. M., nga i ati I. dhe e ëma M. e gjinisë T., i lindur me ... në Deçan, e tani me 

banim në fsh.P. K. Deçan, ka të kryer shkollën fillore,  i martuar-atë i 1 fëmije, punëtor, i gjendjes 

së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i R. Kosovës.  

 

                                                              Ë sh t ë      f a j t o r: 

 

            Sepse:  Me datën 01.08.2015 rreth orës 23.15 min, duke qarkulluar përgjatë rrugës 

magjistrale Deçan-Gjakovë pikërisht në fshatin H. në afërsi të Restorant “B.”, K. Gjakovë, gjer sa 

ka qenë duke e drejtuar automjetin e tij të tipit BMW 5/D, me ngjyrë të zezë, me targa të regjistrimit 

..., papritmas nga pakujdesia e ngasjes dhe njëkohësisht duke mos iu përshtatur kushteve të rrugës 

hynë në tejkalim të pasigurt ndërsa gjatë tejkalimit nuk arrin prapë që të kthehet në shiritin e djathtë 

të rrugës dhe papritmas me pjesën e  parme ballore të anës së majtë e godet Motoçikletën e tipit 

Cros Husvard me ngjyrë të gjelbër të cilin e drejtonte i dëmtuari A. H. nga fsh.J. i R. K. Deçan që 

në atë moment ishte duke qarkulluar nga shiriti i kundërt, me ç’ rast nga ky aksident përveç dëmeve 

të konsiderueshme materiale të shkaktuara në të dy automjetet i dëmtuari i pëson lëndime të rënda 

trupore sipas ekspertizës mjeko-ligjore të dt.30.10.2015 të Dr.V. K.. 

 

              - me çka ka kryer veprën penale, rrezikim i trafikut publik, nga neni 378 par.8 lidhur me  

par.6 të KPRK-ës. 

 

               Gjykata në bazë të nenit  4,41,49,50,51,73, 378 par.8 lidhur me par.6 të KPRK-dhe nenit 

365 të KPPK-së, i shqipton: 

 

DËNIM ME KUSHT 

 

 Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1(Një) viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 

akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 2(Dy) vite, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

 

  Detyrohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve procedurale në emër të ekspertizës së 

komunikacionit të paguaj shumën prej 40.88.-€, në emër të ekspertizës mjeko ligjore të paguaj  

shumën prej 20,00 Euro, dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 50,oo.-Euro, e 

krejt këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 
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               I dëmtuari A. I. H. nga fsh.J. i R., K. Deçan, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest civil. 

  

                A r s y e t i m 

 
              Prokuroria Themelore në Gjakovë, pranë kësaj gjykate, ka parashtruar aktakuzën 

PP.nr.1034/2015, të datës 15.03.2016,  kundër të akuzuarit L. M. nga fsh.P. K.Deçan, për shkak të 

veprës penale rrezikimi trafikut publik, nga neni 378 par.8 lidhur me par.6 të KPRK-së. Prokurori i 

shtetit Ramiz Buzhala, në shqyrtimin fillestar ka qëndruar në tërësi pranë aktakuzës kundër të 

akuzuarit L. M., andaj i ka propozuar gjykatës që i njëjti të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

                 I akuzuari L. M. lidhur me fajësinë në shqyrtimin fillestar deklaron, se e pranoj fajësinë 

ashtu siç është përshkruar në dispozitivin e aktakuzës, për të cilën vepër jam penduar pa masë duke 

premtuar se në të ardhmen do të jem më i kujdesshëm gjatë drejtimit të automjetit, në atë moment 

pas shkaktimit të aksidentit jam ndalur në vendin e ngjarjes, jam munduar që ti jap ndihmën e parë 

të dëmtuarit A. H., menjëherë shoku im që ishte si pasagjer në automjetin tim ka thirr ndihmën e 

parë për të dërguar në emergjencën e spitalit në Gjakovë, shton se pas rastit sipas traditave tona kam 

dërguar disa burra në spitalin e Gjakovës dhe jam interesuar për shëndetin e tij,  gjatë së cilës unë 

kam kërkuar falje për veprën e kryer, por këtë veprim e kam kryer pa dashje, por nga pakujdesia 

ime, për herë të parë paraqitem në gjykatë për një vepër të kryer penale, prandaj i propozoi gjykatës 

që të më shqiptoi një dënim sa më të butë. 

 

               I dëmtuarin A. H. deklaron, se sa i përket llojit dhe lartësisë së dënimit ia lë gjykatës në 

vlerësim, ndërsa kompensimin e dëmit nuk e kërkoi nga i akuzuari L. por të njëjtën do ta realizoi në 

kompaninë e sigurimit, është e vërtetë se ditën kritike pas aksidentit për deri sa unë kam qenë në 

spital për shërim kanë ardh disa burra familjar të akuzuarit L. dhe janë interesuar për shëndetin tim. 

 

                Duke u deklaruar lidhur me mendimin lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, prokurori i shtetit ka deklaruar se nuk e kundërshton pasi që i akuzuari ka pranuar 

fajësinë me vullnet dhe vetëdije të plotë dhe i njëjti ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë dhe se pranimi i fajësisë u bë në mënyrë të vullnetshme dhe se pranimi mbështet ne faktet 

dhe provat që përmban aktakuza. 

 

              Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

 

              Në tërësi u vërtetuar se i akuzuari L. M.: Me datën 01.08.2015 rreth orës 23.15 min, duke 

qarkulluar përgjatë rrugës magjistrale Deçan-Gjakovë pikërisht në fshatin H. në afërsi të Restorant 

“B.”, K.Gjakovë, gjer sa ka qenë duke e drejtuar automjetin e tij të tipit BMW 5/D, me ngjyrë të 

zezë, me targa të regjistrimit ..., papritmas nga pakujdesia e ngasjes dhe njëkohësisht duke mos iu 

përshtatur kushteve të rrugës hynë në tejkalim të pasigurt ndërsa gjatë tejkalimit nuk arrin prapë që 

të kthehet në shiritin e djathtë të rrugës dhe papritmas me pjesën e  parme ballore të anës së majtë e 

godet Motoçikletën e tipit Cros Husvard me ngjyrë të gjelbër të cilin e drejtonte i dëmtuari A. H. 

nga fsh.J. i R. K.Deçan që në atë moment ishte duke qarkulluar nga shiriti i kundërt, me ç’ rast nga 

ky aksident përveç dëmeve të konsiderueshme materiale të shkaktuara në të dy automjetet i 

dëmtuari i pëson lëndime të rënda trupore sipas ekspertizës mjeko-ligjore të dt.30.10.2015 të Dr.V. 

K.. 
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     Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga i 

akuzuari, i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë, për shkak të cilës gjykata 

nuk ka administruar provat, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga i akuzuari 

është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë gjyqtarja e vetme gjykues 

konstatoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë 

vullnetarisht nga i akuzuari, pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjet që përmban aktakuza, në 

materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk përmban 

asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.   

 

     Gjykata nga të cekurat më lartë  ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin të shpall fajtor dhe të gjykojë në bazë të ligjit, 

e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

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

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 

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

mosha e tij e re në kohën e kryerjes së veprës penale, gjendja e dobët ekonomike e tij, pendimin e tij 

dhe premtimin se në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm gjatë drejtimit të automjetit, pranimin e 

fajësisë, si rrethanë rënduese gjykata vlerësoi peshën e veprës penale, shkallën e përgjegjësisë së tij 

penale, andaj Gjykata të akuzuarit i shqiptoi dënim me burgim në kohëzgjatje prej  1 (Një) viti, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 2 (dy) vite, 

nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 41 dhe 50 i 

KPRK-së dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën 

penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari. 

 

             Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.2 të KPPK-ës. 

 

    Vendimi mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor, dhe shpenzimeve të procedurës penale, 

është marr komfor nenit 450 par. 1 dhe 2 nën paragraf 2.1 dhe 2.6 të KPPK-së. 

 

             Nga sa u tha më lart u vendosë si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  

 

                                          GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 

P. nr.148/16 më datë 01.02.2017 

 

Sekretarja juridike,                   Gj y q t a r j a 

Lamije Kuqi                                 Diana Sina 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në  

afatin prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së tij në dorëzim, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e 

nëpërmes kësaj Gjykate.      


