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P.nr.109/2014 

 

    NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC/Divizioni Penal, gjyqtari i 

vetëm gjykues Ilir Rashkaj, me procesmbajtësin Shani Canziba, sekretar juridik i kësaj gjykate, në 

lëndën penale kundër të akuzuarit M. K. nga fshati D., Komuna e Rahovecit, për shkak të veprës 

penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.8 lidhur me par.6 dhe par.1 të KPRK-së, i 

akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm, 

PP.nr.1453/13 të datës 10.02.2014, në shqyrtimin fillestar të datës 31.07.2017, në prezencën e 

Prokurorit të Shtetit Mone Syla, dhe të akuzuarit, të njëjtën ditë, mori dhe publikisht shpalli, këtë:  

 

  

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari, 

 

M. K., nga i ati A. dhe e ëma H., e lindur K., i lindur me datë ..., në fshatin D., Komuna e 

Rahovecit, ku edhe tani jeton, me nr. personal të identifikimit ..., i pa martuar, bujk, ka të kryer 

shkollën fillore, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse, me datën 06.07.2013, rreth orës 15:45 minuta, në rrugën e fshatit D. në drejtim të fshatit 

Potoqan i Epërm, Komuna e Rahovecit, duke drejtuar automjetin e tipit “VW Golf” me targa të 

regjistrimit ..., ka rrezikuar trafikun publik pasurinë në përmasa të mëdha dhe jetën e të dëmtuarve 

R. K., S. Z., G., S., N. dhe V. Z., duke drejtuar automjetin në kundërshtim me nenin 54 dhe nenin 

279 të Ligjit për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor, nga pakujdesia edhe pse ka qenë i 

vetëdijshëm se pasoja e ndaluar mund të shkaktohet si rezultat i veprimit të tij ose mosveprimit të 

tij, por me mendjelehtësi mendon se ajo nuk do të shkaktohet apo se ai do të mund t’a parandaloj 

shkaktimin e saj, dhe pasoja është shkaktuar në atë mënyrë që kur arrinë tek një kthesë e thellë në 

të djathtë nga shpejtësia e madhe ka humbur kontrollin mbi automjetin duke dalur në shiritin tjetër 

të rrugës, me këtë rast e rrezikon automjetin “VW Kombi” me targa të regjistrimit ..., të cilin e 

drejtonte i dëmtuari R. K. i cili po lëvizte në drejtim të fshatit D., me të vërejtur rrezikun i 

dëmtuari – drejtuesi i automjetit “Kombi” i ik goditjes po nuk preket në automjetin “Golf” të cilin 

e drejtonte i pandehuri i cili lëvizte në shiritin e vet të djathtë dhe si pasojë del jashtë rrugës, po i 

pandehuri derisa ishte në shiritin e kundërt të rrugës, ashtu i pa kontroll frenon vrullshëm dhe 

duke e bartur përpara në pjesën ballore godet automjetin “Mercedes” me targa të regjistrimit ..., të 

cilin e drejtonte i dëmtuari S. Z., i cili po lëvizte prapa kombit në shiritin e vet, po në drejtim të 

fshatit D. me ç’rast shkaktohen dëme materiale në të tri automjetet si dhe lëndime të lehta trupore 

dhe dobësim të përkohshëm të shëndetit pësojnë i dëmtuari S. Z. dhe pasagjerët e tij S. Z., V. Z., 

ndërsa lëndime të rënda trupore dhe dëmtim të përkohshëm të shëndetit pësojnë N. Z., M. Z. dhe 

Gj. Z..  

 

Me këtë ka kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.8 lidhur me 

par.6/1 të KPRK-së.  

 

Andaj, gjykata konform nenit 4, 6, 7, 17, 21 par.3, 41, 42, 49 par.1 pika 1.1, 51, 52 dhe 73 të 

KPRK-së, si dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale, të njëjtit i shqipton: 
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DËNIMIN ME KUSHT 
 

Ashtu që e gjykon me dënim burgimi në kohëzgjatje prej tetë (8) muajve, ndërsa gjykata dënimin 

e shqiptuar nuk do ta ekzekuton në afatin kohor prej një (1) viti, nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale. 

 

Obligohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë: në emër të ekspertizës 

mjeko-ligjore shumën prej 20.44 Euro, në emër të ekspertizës së ekspertit të komunikacionit 

shumën prej 40.88 Euro, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 30 Euro, të gjitha këto 

në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e 

ekzekutimit të dhunshëm. 

 

Të dëmtuarit S. Z. nga fshati P., Komuna e Rahovecit, V. Z., S. Z., N. Z., Gj. Z., që të gjithë nga 

fshati D., Komuna e Rahovecit, si dhe R. K. nga Rahoveci, rr.”...”, p.nr., udhëzohen që kërkesën 

pasurore juridike ta realizojnë në kontest civil. 

 

 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Gjakovë - Departamenti i Përgjithshëm, në këtë gjykatë ka paraqitur 

aktakuzën PP.nr.1453/13 të datës 10.02.2014, me të cilën e ka akuzuar të pandehurin M. K. nga 

fshati D., Komuna e Rahovecit, për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 

par.8 lidhur me par.6/1 të KPRK-së, dhe ka propozuar që pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe 

vlerësimit të provave i pandehuri të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

Gjykata me datën 31.07.2017, ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar, me ç’rast prokurori i 

shtetit edhe pas leximit dhe analizimit të aktakuzës, njëherit bëri plotësimin e kualifikimit të 

veprës penale, ashtu që pas “paragrafit 8 lidhur me paragrafin 6”, duhet të jetë edhe “lidhur me 

paragrafin 1 të KPRK-së”, pjesa tjetër mbetet e pa ndryshuar dhe ka qëndruar në tërësi pranë saj.   

 

Gjyqtari i vetëm gjykues pasi është bindur se i akuzuari e ka kuptuar aktakuzën, të njëjtit i ka 

dhënë mundësinë që të pranojë ose të mos e pranojë fajësinë. Pasi që i akuzuari e ka pranuar 

fajësinë gjykata ia ka tërhequr vërejtjen lidhur me pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale 

që i ngarkohet. Gjykata, gjithashtu e ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit dhe të 

dëmtuarit sa i përket pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurit, dhe të njëjtit kanë qenë të 

mendimit se pranimi i fajësisë është plotësisht i vullnetshëm dhe mbështetet në provat që gjenden 

në shkresat e lëndës. 

 

Duke pasur parasysh të gjitha këto që u thanë më lartë, e meqenëse janë plotësuar të gjitha kushtet 

ligjore nga neni 248 par.1 të KPPK-së, gjyqtari i vetëm gjykues ka aprovuar pranimin e fajësisë 

nga i akuzuari dhe nuk është lëshuar në procedurën e provave e as në fjalën përfundimtare por e 

ka vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv të aktakuzës.  

 

Gjykata ka gjetur se i akuzuari ka kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 

par.8 lidhur me par.6/1 të KPRK-së, dhe gjendjen e këtillë faktike e mori në tërësi ashtu siç ishte e 

përcaktuar në aktakuzë dhe në provat të cilat i përmbante aktakuza, e ato janë: Deklarata e të 

dëmtuarve S. Z. të dhënë në polici me dt.... dhe R. K. të dhënë në polici me dt...., skica nga vendi 

i ngjarjes e dt...., raporti i oficerit N. P. KI# ... i dt.06.07.2013, shiqimi i dokumentacionit Austriak 

të automjetit nr...., policen tranzite të sigurimit nr.... në lejen e qarkullimit ..., policen e sigurimit 

“C.S.” nr.... të dt.15.04.2013, ekspertiza mjeko-ligjore Dr.A. G. PP.nr.1453/13 të dt.16.11.2013, 

ekspertiza e komunikacionit Inxh.V. M. PP.nr.1453/13 të dt.08.10.2013, foto-dokumentacioni si 

dhe shkresat tjera që gjendën në lëndë. Pra, në bazë të këtyre provave dhe vet pranimit të fajësisë, 

gjykata ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e 
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qenies së veprës penale të përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur 

që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar 

përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara në nenin 73 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës, të cilat ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit. Prej rrethanave lehtësuese 

gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të të akuzuarit, se është hera e parë që kishte rënë ndesh 

me ligjin, i njëjti në gjykim ka pasur qëndrim tejet korrekt, është penduar për rastin që i ka 

ndodhur, në këtë aksident ka pësuar lëndime trupore, si dhe ka pasur edhe dëme materiale, pasi që 

e ka dëmtuar automjetin, premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejë vepër penale, si dhe 

pranimin e fajësisë, ndërsa rrethana veçanërisht rënduese gjykata nuk gjeti. Andaj gjykata ka 

ardhur në përfundim se me shqiptimin e dënimit me kusht, do të arrihet efekti dhe qëllimi i 

dënimit konform nenit 41 par.1 dhe 2 të KPRK-së dhe ky dënim është në proporcion me peshën e 

veprës, me sjelljen dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor, u mor 

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

 

Në bazë të nenit 463, par.1 dhe 2 të KPPK-së, të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike, janë udhëzuar në kontest civil. 

 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 365 të KPP-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

   

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC 

- Divizioni Penal - 

P.nr.109/2014 me datën 31.07.2017 

 

Zyrtari Ligjor,                                                Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Getoar Ademi                                                                         Ilir Rashkaj  

 

 

 

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

prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj gjykate.  


