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Numri i lëndës: 2020:071620 

Datë: 18.11.2020 

Numri i dokumentit:     01279313 

P.nr.281/20                                                             

          NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Drilon Haraçia, me procesmbajtësen Valbone Hoxha, në lëndën penale kundër të 

akuzuarit A. (V.) P. nga Gjakova, për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 370 

par.8 lidhur me par.6, lidhur me par.1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm, me numër PP/II.nr.493/2020, të datës 

29.07.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me datë 17.11.2020, në prezencën e Prokurores së 

shtetit Mone Syla, të dëmtuarve R. D. dhe A. D. dhe të akuzuarit, në të njëjtën ditë mori dhe 

publikisht shpalli, këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 I akuzuari: 

            

           A. P. nga i ati V. dhe e ëma M, e gjinisë Xh, data e lindjes . . . në Gjakovë, ku edhe banon në 

Rr. “. . .” p.n, ka të kryer shkollën e mesme, i pa martuar, punëtor – menaxher i firmës . . ., i gjendjes 

së mesme ekonomike, Shqiptar, shtetas i R. Kosovës, me numër personal . . . 

 

Ë S H T Ë  F A J T O R 

 

  Sepse me datë 04.09.2019, rreth orës 17,40 minuta, në Rr. “. . .” në Gjakovë, rrezikon trafikun 

publik duke shkelur nenin 53,54 dhe nenin 120 të Ligjit mbi rregullat e trafikut rrugor duke vënë në 

rrezik, jetën e njerëzve dhe pasurinë nga pakujdesia edhe pse ka qenë i vetëdijshëm se pasoja e 

ndaluar mund të ndodhë si pasojë e veprimit apo mosveprimit të tij, por me mendje lehtësi mendon 

se ajo nuk do të shkaktohet apo se ai mund ta ndaloj shkaktimin e saj dhe si pasojë është shkaktuar 

aksidenti, në atë mënyrë që i pandehuri derisa ishte duke drejtuar automjetin e markës “Mercedes 

Benz” tipit E 250 Cdi 4 matic me targa . . ., ku gjatë lëvizjes duke mos mbajtur distancë të nevojshme 

nga mjeti përpara tij, ku si pasojë , papritmas me pjesën ballore të tij e godet në pjesën e pasme 

automjetin e llojit “Mercedes” A 170” me targa . . .të cilin e drejtonte i dëmtuari R. D. nga inercioni 

i goditjes “Mercedes” A 170” shtyhet para dhe me pjesën ballore të përparme godet nga mbrapa 

automjetin llojit “Mercedes Benz” 270 CDI, ku pos dëmeve të konsiderueshme material të 

shkaktuara në automjete, lëndime të rënda trupore pëson i dëmtuari R. D., dëmtime këto të 

përshkruara me hollësisht në raportin e ekspertit mjeko ligjor Dr. N. H., të datës 05.03.2020. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale rrezikimi trafikut publik nga neni 370 par.8 

lidhur me par.6, lidhur me par.1 të KPRK-së.  
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Andaj, gjykata në kuptim të neneve 4, 7, 17 par.1, 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, të akuzuarit i shqipton:    

 

D Ë N I M I N  M E  K U S H T 

 

Duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej  6 (gjashtë) muaj, i cili dënim nuk 

do të ekzekutohen nëse i akuzuari në afatin e verifikimit prej 1 (një) viti, nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

Të dëmtuarit R. D. nga fsh.. . ., Komuna e Gjakovës dhe A. D. nga Gjakova, lidhur kërkesë 

pasurore-juridike, udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

 Detyrohet i akuzuari A. P. nga Gjakova, 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 si dhe shpenzimet e paushallin gjyqësor në shumë prej 30 €uro, ndërsa për programin 

për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30 €uro, të gjitha këto në afat prej 15 

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

 

A r s y e t i m 

1. Ecuria e procedurës penale 

 

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

ngritur aktakuzën me numër PP/II.nr.493/2020 të datës 29.07.2020, kundër të akuzuarit A. (V.) P. 

nga Gjakova, për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 370 par.8 lidhur me 

par.6, lidhur me par.1 të KPRK-së. 

 

Prokuroria e Shtetit Mone Syla gjatë shqyrtimit fillestar ka deklaruar se mbesë në tërësi pranë 

akuzës kundër të akuzuarit duke i propozuar Gjykatës që të njëjtin ta shpall fajtor dhe ta dënoj në 

bazë të ligjit.  

 

I akuzuari A. P. ka deklaruar se e pranon fajësinë sipas pikës së aktakuzës dhe i njëjti shton 

se është i penduar për veprën penale dhe deklaron se duke e lutur Gjykatën që të ketë parasysh një 

dënim më të lehtë. 

 

 Prokurorja e Shtetit Mone Syla ka deklaruar se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë, nga 

ana e akuzuarit A. P., pasi  që i akuzuari ka pranuar fajësinë me vullnet dhe vetëdije të plotë, pa 

presion, i njëjti paraprakisht ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë  

mbështetet në provat dhe faktet që përmban aktakuza, andaj propozoi gjykatës që i akuzuari të 

shpallet fajtor për veprën penale të cilën akuzohet dhe të dënohet në bazë të ligjit, po ashtu i njëjti të 

obligohet edhe në pagesën e shpenzimeve procedurale. 

 I dëmtuari R. D., lidhur me pranimin e fajësisë, ka deklaruar se nuk e kundërshtoi pranimin 

e fajësisë dhe mbesë në tërësi pranë deklaratës së dhënë në Prokurori, nuk i bashkëngjitëm ndjekjes 

penale ndërsa sa i përket kompensimit të dëmit do ti drejtohem Kompanisë së sigurimit. 
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 I dëmtuari A. D. lidhur me pranimin e fajësisë, ka deklaruar se nuk e kundërshtoi pranimin 

e fajësisë dhe mbesë në tërësi pranë deklaratës së dhënë në Prokurori, nuk i bashkëngjitëm ndjekjes 

penale ndërsa sa i përket kompensimit të dëmit do ti drejtohem Kompanisë së sigurimit. 

 

2. Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

 

Në shqyrtimin fillestar dhe publik, gjyqtari i vetëm gjykues pas dëgjimit të palëve ka marr 

aktvendim me të cilin ka pranuar pranimin e fajësisë ngase ka ardhur në përfundim se pranimi i 

fajësisë nga ana e të akuzuari është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë 

gjyqtari i vetëm gjykues konstatoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, 

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 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. 

 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë gjyqtari i vetëm gjykues ka vërtetuar këtë gjendje 

faktike: se i akuzuari A. P., nga pakujdesia ka kryer veprën penale: rrezikimi i trafikut publik nga 

neni 370 par.8 lidhur me par.6 lidhur me par.1 të KPRK-së, në kohën dhe vendin dhe mënyrën e 

përshkruar si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

4. Elementet e veprës penale 

 

Në nenin 370 paragrafi 1 të KPRK, është parashikuar se formën themelore të veprës penale 

rrezikimi i trafikut publik e kryen: “Kushdo që shkel ligjin mbi trafikun publik apo transportin rrugor 

dhe rrezikon jetën e njerëzve apo pasurinë dhe me këtë i shkakton dikujt lëndim të lehtë trupor ose 

dëm pasuror” Ndërsa, në paragrafin 6 të këtij neni, është parashikuar forma e lehtë e kësaj vepre 

penale,  e  cila  konsiderohet  se  ekziston “Nëse  vepra  penale  nga paragrafi  1.  ose  2.  i  këtij  

neni  kryhet  nga  pakujdesia”. Ndërsa në paragrafin 8 të këtij neni 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”. 

 

5. Vendimet e gjyqtarit të vetëm gjykues 

Andaj, duke u bazuar në këto që janë cekur me lartë, gjyqtari i vetëm gjykues të akuzuarin 

A. P., e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 370 par.8 

lidhur me par.6 e 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 parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

6. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 
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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: se është 

i moshës relativisht i ri, në gjykim ka pas qëndrim tejet korrekt, pendimin e tij duke i kërkuar 

publikisht falje palëve 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 fillestar, është i gjendjes së mesme ekonomike, se jeton me vet i 4 në familje. Kështu që 

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

dispozitiv të këtij Aktgjykimi, do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 38 dhe 47 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 dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikoj në 

parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëj rehabilitimin 

e tij, do të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të shprehë gjykimin 

shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

7.Vendimi lidhur me kërkesën pasurore juridike 

 

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.  

 

8. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

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, komfor nenit  365 të KPP-

së. 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.281/20, me datë 17.11.2020 

Procesmbajtësja,                                  Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Valbone Hoxha                                                                           Drilon Haraçia 

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 

15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë 


