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                                        P.nr.90/16 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Përgjithshëm, me Gjyqtaren 

Diana Sina, me bashkëpunëtorin profesional Besim Rrahmani, në lëndën penale kundër të akuzuarit 

L.M. nga Gj, rr.”B.C” nr... për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.7 

lidhur me par.6 të KPRK-së, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Gjakovë PPI.nr.1635/15 e 

datës 11.02.2016, e pranuar në gjykatë me datën 18.02.2016, duke vendosur në lidhje me propozimin 

e PTH në Gjakovë, për dhënien e urdhrit ndëshkimor, jashtë shqyrtimit gjyqësor, me dt.14.12.2016, 

mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

  

PRANOHET kërkesa e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, PP.nr.1635/15 e datës 

11.02.2016, e pranuar në gjykatë me datën 18.02.2016, dhe kjo Gjykatë shqipton këtë: 

 

URDHËR NDËSHKIMOR 

I akuzuari L.M. i lindur me 29.08.1995 në Gjakovë, ku edhe tani jeton në rr.”B.C.” nr.72, 

nga i ati F. nëna H. me gjendje të mesme ekonomike, student, akt ë kryer shkollën e mesme, i 

identifikuar në bazë të kartës së identitetit me nr.... shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

mbrohet në liri. 

 

 

Ë s h t ë     f a j t o r 

  

Sepse: 

Me datë 22.11.2015, rreth orës 17.40, në Gjakovë në rr.”Skenderbeu” respektivisht tek 

qebaptore “Bini”, i pandehuri gjer sa ka qenë duke ngasur automjetin e tipit BMW-116 I me targa të 

regjistrimit ... me ngjyrë të bardhë në kundërshtim me rregullat e përgjithshme të komunikacionit 

rrugor, nga pakujdesia kur arrin në vendin kritik lëshon shiritin e tij të lëvizjes dhe kalon në shiritin 

e kundërt duke hyrë në tejkalim të dy automjeteve të cilat ishin ndalur për ti dhënë përparësi 

këmbësorëve dhe në pamundësi që të ndalet ka goditur në pjesën anësore të majtë veturën e tipit 

Suzuki SWIFT me targa të regjistrimit ... të cilin e drejtonte i dëmtuari I.S. ku me ç’rast vie deri te 

aksidenti, ku pos dëmeve të konsiderueshme materiale të shkaktuara në të dy automjetet, lëndime të 

lehta trupore marrin vetë i pandehuri dhe i dëmtuari sipas ekspertizës mjekoligjore të datës 

12.01.2016 e Dr. M.G. 

 

-me çka ka kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik trupor nga neni 378 par.7 lidhur 

me par.6 të KPRK-së. 

 

Andaj, Gjykata konform nenit 4, 41, 43, 46, 73 dhe nenit 378 par.7 lidhur me par.6 të 

KPRK-së, si dhe nenit 495 të KPPK-së, të akuzuarin e: 
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G J Y K O N 

 

Dhe i cakton dënim me GJOBË në shumë prej 250 (dyqindepesëdhjetë) Euro, të cilën 

shumë obligohet që ta paguaj në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, pasi që aktgjykimi–urdhri 

ndëshkimor të merr formë të prerë, e nën kërcënimin të përmbarimit me dhunë. 

 

Nëse dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet as me detyrim dhe në forma të tjera të 

parapara sipas nenit 46 të KPRK-së, atëherë i njëjti do t’i zëvendësohet me dënim burgu, në 

kohëzgjatje prej 12 (dymbëdhjetë) ditësh, duke llogaritur për çdo ditë burgu nga 20 (njëzet) Euro. 

Detyrohet i akuzuari që të paguaj shpenzimet procedurale në emër të ekspertizës mjekësore 

shumën prej 23.60 (njëzetetre Euro e gjashtëdhjetë cent), për shpenzimet e ekspertizës së 

komunikacionit shumën prej 40.88 (katërdhjetë Euro e tetëdhjetetetë cent), gjithsej shpenzime  

në shumë prej 64.48 Euro, si dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20 (njëzet) Euro, në 

afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, pasi që aktgjykimi-urdhri ndëshkimor të merr formë të prerë, 

nën kërcënimin të përmbarimit me dhunë. 
 

 I dëmtuari I.S. nga fshati G. Komuna e Gjakovës, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike, udhëzohen në kontest civil. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Pranë kësaj gjykate, Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka ngritur aktakuzë PP.nr.1635/15 

të datës 11.02.2016, e pranuar në Gjykatë me datën 18.02.2016, ndaj të akuzuarit L.M. nga Gj. për 

shkak se ka kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.7 lidhur me par.6 të 

KPRK-së. 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë, konform nenit 493 të KPPK-së, kësaj Gjykate i ka 

propozuar që ndaj të akuzuarit të lartcekur, pa mbajtur shqyrtimin gjyqësor, të nxjerrë urdhër 

ndëshkimor dhe të njëjtit t’i shqiptohet dënimi me gjobë. 

 

Para se të vazhdohet me arsyetim të Aktgjykimit, për palën e pa udhëzuar është e nevojshme 

që t’i referohen dispozitave të nenit 378 par.7 lidhur me par.6 të KPRK-së, e cila dispozitë për 

kryesin e kësaj vepre penale parasheh dënim me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet. 

 

Gjykata me rastin e shqyrtimit paraprak të çështjes konform nenit 495 të KPPK-së, gjeti se 

janë plotësuar kushtet nga dispozita e nenit 493 të KPPK-së dhe pa mbajtur shqyrtimin gjyqësor 

vendosi që të pranoj kërkesën e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, për dhënien e urdhrit 

ndëshkimor dhe të shqiptoj ndaj të akuzuarit dënimin me gjobë si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Gjykata vlerëson se provat që i janë bashkangjitur aktakuzës të cilat gjinden në shkresat e 

lëndës siç janë: ekspertiza mjeko ligjore nr. ref: Gja-068 e datës 12.01.2016, ekspertiza e 

komunikacionit PP.II.nr.1635/15 e datës 10.12.2015, raporti i hetuesit i datës 22.11.2015, deklarata 

e të dëmtuarit dhënë në polici me datë 19.11.2015, deklarata e të pandehurit e datës 22.11.2015, 
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raportet e emergjencës të Spitalit Rasjonal “Isa Grezda” në Gjakovë nr.15259, 15260 të 

dt.22.11.2015, fotografitë në shkresat e lëndës dhe shkresat tjera në lëndë, janë prova të 

mjaftueshme me të cilat vërtetohet se i akuzuari është kryerës i veprës penale për te cilën akuzohet. 

  

Gjykata këtë dënim e ka shqiptuar me bindje se me të njëjtin do të arrihet qëllimi i dënimit 

të paraparë në nenin 41 të KPRK-së, në mënyrë që të parandaloj kryesit nga kryerja e veprave 

penale në të ardhmen dhe të bëj rehabilitimin e tyre, si dhe të përmbajë personat tjerë nga kryerja e 

veprave penale. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marrë konform 

nenit 450 par.1 dhe 2 pika 2.1 dhe 2.6  të KPPK-së. 

 

Vendimi për udhëzimin e të dëmtuarit për kërkesën pasurore juridike, bazohet në nenin 463 

par.2 të KPPK-së. 

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv te këtij Aktgjykimi mbi urdhrin ndëshkimor. 

                                                                       

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

P.nr.90/16 të datës 14.12.2016 

 

Bashkëpunëtori profesional                                                                                        Gjyqtarja 

Besim Rrahmani                                                                                                         Diana Sina 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër  këtij Aktgjykimi është i lejuar kundërshtimi, në afat prej 8 

ditësh, nga dita e marrjes së të njëjtit, Gjyqtares të kësaj Gjykatë. Nëse i akuzuari nuk ushtron 

kundërshtim, Aktgjykimi do të merr formë të prerë. 

 


