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Numri i lëndës: 2019:074986 

Datë: 08.10.2019 

Numri i dokumentit:     00558631 

                                                                                                                                   P. nr.210/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Përgjithshëm , Gjyqtarja 

Ilirjana Hoti , me sekretaren juridike Flutur Nagavci, në çështjen penale kundër të akuzuarit B.M.   

nga Gjakova, për shkak të veprës penale rrezikim i trafikut publik  nga neni 378/8-6 të KPRK-së, 

sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore - DP në Gjakovë PP.nr.1853/2018 të dt.14.03.2019, në 

shqyrtimin fillestar të mbajtur më datë 03.10.2019, në prani të Prokurorit të shtetit Enis Gashi, dhe 

të akuzuarit B.M., të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

                                                           A K T GJ Y K I M 

 

         I akuzuari B.M., nga Gjakova, i biri i F. dhe i nënës Sh. e gjinisë Th., data e lindjes...,në 

Gjakovë, ka të kryer shkollim e mesme, taksist, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 

R. Kosovës, i pa martuar, numer personal... 

 

                                                    Ë s h t ë     f a j t o r 

Sepse : 

   -  me dt. 08.12.2018, rreth orës 19:30 min. në Gjakovë, Rr. “H.A.”, duke drejtuar 

automjetin e markës “WV”, tipi “5N” me targa të regjistrimit ..., , ngjyrë e bardhë, pronë e A.Sh. 

nga Gjakova, bënë veprim të pasigurt, e pa u bindur mirë se të tjerët nuk do ti rrezikoj në trafik, e 

vepron në kundërshtim me nenin 41 par. 3/1 të Ligjit Nr.05/L-088 për rregullat e trafikut rrugor, 

ashtu që rrezikon trafikun publik ,jetën e njerëzve e pasurinë, nga pakujdesia, edhe pse ka qenë i 

vetëdijshëm se pasoja e ndaluar mund të shkaktohet nga veprimi apo mosveprimi i tij, me 

mendjelehtësi mendon se nuk do të shkaktohet, ose do e parandaloj dhe pasoja është shkaktuar, në 

atë mënyrë që me të arritur me automjet te udhëkryqi në Rr.”H.A.”, ndërmerr veprim e kthehet 

majtas i pasigurt e duke mos u siguruar nga biçiklisti i cili po lëvizte në Rr.”H.A.” në shiritin e tij 

ku vije deri te përplasja me biçiklistin e nga përplasja të dëmtuarit Sh.(F.)D. nga Gjakova, i dëmton 

biçikletën dhe i shkakton lëndime të rënda trupore, të përshkruara në ekspertizën mjeko-ligjore dt. 

18.01.2019 nga Dr. N.U. 

     -me çka ka kryer veprën penale rrezikim i trafikut publik  nga neni 378/8-6 të  KPRK-së 

 

  Andaj  Gjykata  në bazë te nenit 4,7, 17,41,49,50,51, 73 ,74,75 neni 378par. 8 lidhur me par.6 

të KPRK-së dhe nenit 365 të KPP, të akuzuarit i shqipton : 

 

                                                      DËNIM ME KUSHT  
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      Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili dënim nuk do te ekzekutohet 

nëse i  akuzuari brenda kohës se verifikimit ne afatin prej 1(një ) viti ,nuk kryen ndonjë vepër tjetër 

penale.  

       

Detyrohet i akuzuari që në emër të kompensimit të viktimave të krimit  ti paguaj shpenzimet në 

shumë prej 30,oo €, shpenzimeve procedurale të paguaj shumën prej 60,88 ,€ (në emër të 

ekspertizës së komunikacionit 40.88€ dhe 20.oo€ në emër të ekspertizës mjeko-ligjore) si dhe në 

emër te paushallit gjyqësor te paguaj shumën prej 30,00 €, në  afat prej 15 ditëve, pasi Aktgjykimi 

të merr formë të prerë, nën  kërcenim të përmbarimit me dhunë . 

 

A r s y e t i m  

1. Ecuria e procedurës penale 

 

   Prokuroria  Themelore në Gjakovë, me aktakuzën PP.nr.1853/2018 të dt.14.03.2019, e ka 

akuzuar të akuzuarin B.M. nga Gjakova, për shkak të veprës penale rrezikim i trafikut publik nga 

neni 378/8-6 te KPRK-ës, duke propozuar që i akuzuari të shpallet fajtor të dënohet sipas ligjit dhe 

të obligohet në pagesën e shpenzimeve procedurale. 

         

 Gjatë shqyrtimit fillestar me dt.03.10.2019, përfaqësuesi i PTH-DP, në Gjakovë, Prokurori 

Enis Gashi lexon aktakuzën PP.nr.1853/2018 të dt.14.03.2019, dhe deklaron se mbetet në tërësi 

pranë aktakuzës.  

 

 I dëmtuari Sh. D., ka paraqitur parashtresë me dt. 03.10.2019, përmes të cilës ka njoftuar 

gjykatën se e ka realizuar kërkesën pasurore-juridike nga Byroja Kosovare e Sigurimit dhe  nuk i 

bashkëngjitet ndjekjes penale kundër të akuzuarit.  

  

I akuzuari B.M., duke u deklaruar lidhur me fajësinë thekson: se e pranon në tërësi fajësinë 

sipas aktakuzës me te cilën pandehet  duke i ditur edhe më parë pasojat e pranimit te fajësisë dhe 

atë në mënyrë vullnetare dhe pa presion, shtojë se me pranimin e fajësisë në çdo fazë te procedurës 

jam penduar për veprën e kryer nga pakujdesia, kërkojë faljen nga i dëmtuari per lëndimet e marra 

dhe me vije keq per rastin qe ka ndodhur ,premton se ne te ardhmen  do te jem më i kujdesshëm 

dhe nuk do të kryej ndonjë vepër penale, andaj i propozoi gjykatës që duke marr parasysh rrethanat 

lehtësuese si pranimi i fajësisë, pendimi i shprehur në gjykate për veprën e kryer, kërkim falja nga  

familjaret  e të dëmtuarit me qenë se me te njëjtin edhe jemi pajtuar sipas traditave dhe zakoneve, 

premtimi se në të ardhmen  nuk do ta përsërisë ndonjë vepër penale apo te ngjashme, si dhe faktin 

se  është hera e parë që kam ra në ndesh me ligjin te më shqiptojë një dënim me të butë. 

 

Prokurori i shtetit Enis Gashi, deklaron se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga i 

akuzuari, pasi që i njëjti pranimin e fajësisë e ka bërë në mënyrë vullnetare dhe pa presion dhe pasi 

që i ka kuptuar të drejtat, favoret dhe pasojat e pranimit të fajësisë, po ashtu ky pranim ka 

mbështetje në provat materiale që gjenden në shkresat e lëndës që i janë bashkangjitur aktakuzës. 

 

2. Vlerësimi i pranimi 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 nga i akuzuari B.M., 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 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 
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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 

 

Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: Në tërësi u vërtetua se i 

akuzuari B.M. :me dt. 08.12.2018, rreth orës 19:30 min. në Gjakovë, Rr. “H.A.”, duke drejtuar 

automjetin e markës “WV”, tipi “5N” me targa të regjistrimit ..., , ngjyrë e bardhë, pronë e A.Sh. 

nga Gjakova, bënë veprim të pasigurt, e pa u bindur mirë se të tjerët nuk do ti rrezikoj në trafik, e 

vepron në kundërshtim me nenin 41 par. 3/1 të Ligjit Nr.05/L-088 për rregullat e trafikut rrugor, 

ashtu që rrezikon trafikun publik ,jetën e njerëzve e pasurinë, nga pakujdesia, edhe pse ka qenë i 

vetëdijshëm se pasoja e ndaluar mund të shkaktohet nga veprimi apo mosveprimi i tij,  me 

mendjelehtësi mendon se nuk do të shkaktohet, ose do e parandaloj dhe pasoja është shkaktuar, në 

atë mënyrë që me të arritur me automjet te udhëkryqi në Rr.”H.A.”, ndërmerr veprim e kthehet 

majtas i pasigurt e duke mos u siguruar nga biçiklisti i cili po lëvizte në Rr.”H.A.” në shiritin e tij 

ku vije deri te përplasja me biçiklistin e nga përplasja të dëmtuarit Sh. (F.) D. nga Gjakova, i 

dëmton biçikletën dhe i shkakton lëndime të rënda trupore, të përshkruara në ekspertizën mjeko-

ligjore dt. 18.01.2019 nga Dr. N.U.. 

4. Elementet e  veprave penale 

 

Në nenin 378 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, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet” 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”  dhe  

për  këtë  formë të lehtë të kësaj vepre penale është parashikuar dënimi me gjobë ose me burgim 

deri në 1 (një) vit. 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 euro (20.000) euro  apo më shumë , kryesi dënohet me burgim 

prej gjashtë (6) muaj deri në deri në pesë (5) vjet.  

 

5. Vendimi për shpalljen fajtor të akuzuarit 

 

Gjykata, e ka shpallur fajtor të akuzuarin B.M., për veprën penale rrezikimi i trafikut publik 

nga neni 378 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 të shpall 

fajtor dhe të 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 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi  dënimin ndaj te akuzuarit, gjykata ka pasur parasysh të 

gjitha rrethanat nga neni 73 dhe 74 të KPRK-së, të cilat ndikojnë  në zbutjen apo ashpërsimin e 

dënimit. Rrethana rënduese  gjykata e konsideron faktin se i akuzuari ka kryer veprën penale te 

rrezikimit te trafikut publik nga neni 378/8-6 te KPRK-ës, ndërsa si rrethana lehtësuese gjykata ka 

vlerësuar rrethanat personale të akuzuarit  se i njëjti është i moshës së re, baba i 1 fëmije, sjelljen e 

tij para kryerjes së veprës penale ka qenë korrekte, i punësuar dhe asnjëherë më parë nuk ka ra 

ndesh me ligjin, nuk ka qenë i dënuar. Në këtë drejtim ka ndikuar veçanërisht personalitetit i tij  qe 
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te gjykata është kuptuar si njeri i sjellshëm, korrekt, i urtë  dhe i vetëdijshëm për pasojat e 

shkaktuara, është penduar thellë për veprën penale si dhe pas rastit raportet me të dëmtuarin dhe 

familjarët e tij janë rregulluar. Si rrethanë lehtësuese gjykata ka vlerësuar shkallën e përgjegjësisë 

penale nga se vepra penale është kryer nga pakujdesia dhe deri në shkaktimin e aksidentit ka  ardhur 

pjesërisht edhe me kontributin e drejtuesit të biçikletës, i cili gjatë lëvizjes natën nën kushte të 

dukshmërisë së zvogëluar ka drejtuar biçikletën pa drita në pjesën e përparme dhe pa jelekun 

reflektues, e kjo është shprehur qarte edhe ne raportin e ekspertizës se komunikacionit. Ndërsa si 

rrethanë posaçërisht lehtësuese gjykata vlerësoi pranimin e fajësisë nga i akuzuari në çdo fazë të 

procedurës penale, shprehjen e keq ardhjes për rastin që i ka ndodhur të dëmtuarit , kërkim falja 

publike si dhe faktin se i dëmtuari  nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk kërkon kompensim 

dëmi , të cilat rrethana ndikuan qe gjykata ti zbatoj dispozitat e zbutjes se dënimit te parapara ne 

nenin 73 te KPRK-ës, gjykata te akuzuarit i shqiptojë dënim me burgim ne kohëzgjatje pre 6 

(gjashtë ) muajve, i cili dënim nuk do te ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës se verifikimit 

prej 1(një) viti, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen ndonjë vepër  tjetër 

penale, do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 41 dhe 50 të 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 ndikojë në parandalimin e të 

akuzuarit  nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë rehabilitimin e tij ,do të 

parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprave penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit 

për respektimin e ligjit. 

 

        7.Vendimi lidhur me kërkesën pasurore juridike 

 

 

        Gjykata nuk ka vendosur për kërkesë pasurore juridike, ngase i dëmtuari Sh.D., përmes 

parashtresës  nuk ka paraqitur kërkesë pasurore juridike.  

 

  8. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

           Vendimi mbi shpenzimet  procedurës penale në shumë prej 60.88 €  dhe paushalli gjyqësor në 

shumë prej 3,oo € ,është bazuar  në dispozitat e nenit 450 par.1dhe 2 nën paragrafi 2.1 dhe 2.6 te 

KPPK-së.,  dhe shpenzimet në shumë prej 30.oo € për kompensimin e Viktimave të Krimit numër 

05/036. 

             Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi .               

                                           GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 

                                               P. nr.210/19   më datë 03.10.2019 

Sekretarja juridike,                  Gj y q t a r j a, 

  Flutur Nagavci                                Ilirjana Hoti 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund të paraqitet ankesë ,në afatin prej 15   
                     ditësh ,nga dita e marrjes se tij ne dorëzim ,Gjykatës se Apeli në   Prishtinë. 

                                              Ankesa në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate. 

                         

     

 

 

 


