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P.nr.128/2016 

 

    NË EMËR TË POPULLIT 

 

             GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA RAHOVEC/Departamenti i 

Përgjithshëm/Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Mizahir Shabani, me zyrtarin ligjor Getoar 

Ademi, në çështjen penale kundër të akuzuarit M. M. nga fshati R., komuna e Rahovecit, për shkak të 

veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.7 lidhur me par.6 të KPRK-së, i akuzuar 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë - Departamenti i Përgjithshëm, PP.nr.1258/2015 

të datës 29.03.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, në prezencën e përfaqësuesit të akuzës 

Prokurori i Shtetit Enis Gashi, dhe të akuzuarit, me datë 23.01.2018, mori dhe publikisht shpalli këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

           I akuzuari: 

 

            M. M., nga i ati K. dhe e ëma Xh., e gjinisë H., i lindur me datën ..., në fshatin R., komuna e 

Rahovecit, ku edhe tani banon, me nr. personal ..., arsimtar, ka të kryer Fakultetin e Edukimit, i 

gjendjes së dobët ekonomike, i martuar, i ati i një (1) fëmije, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

  

            Sepse: 

 

 Me datën 01.09.2015, rreth orës 17:30 minuta, në rrugën e fshatit R., komuna e Rahovecit, 

duke drejtuar multikultivatorin e markës “Golldon”, i lartëcekuri ka rrezikuar trafikun publik, pasurinë 

në përmasa të mëdha dhe jetën e të dëmtuarit K. K., duke drejtuar automjetin në kundërshtim të nenit 

44 të Ligjit mbi Sigurinë e Komunikacionit Rrugor. Ashtu që gjatë kyqjes në rrugë të fshatit Radostë 

nga oborri i shtëpisë së tij, nga pakujdesia dhe duke mos u siguruar mirë në shiqimin e rrugës në anën 

e majtë në drejtim të lëvizjes dhe si pasojë e kësaj pakujdesie kyqet duke ia marrur përparësinë e 

kalimit automjetit të tipit “Mercedes 201”, me targa të regjistrimit ...-...-..., të cilin po e drejtonte i 

dëmtuari K. K., e që në momentin kritik ishte në lëvizje në rrugën me përparësi kalimi në drejtim të 

fshatit Kramovik, ku me të vërejtur rrezikun e aksidentit direkt, shmanget në anën e majtë duke kaluar 

në shiritin  e kundërt në drejtim të lëvizjes dhe në pamundësi që të evitonte aksidentin me pjesën e 

përparme ballore të automjetit e godet multikultivatorin në pjesën e parë të anës së majtë, me ç’rast 

shkaktohen dëme materiale në të dy automjetet si dhe janë shkaktuar lëndime të lehta trupore më 

përseafërmi të përshkruara në ekspertizen mjeko-ligjore të Dr. F. D., me nr. ref.02/2016 të datës 

21.02.2016. 

 

      Këso dore ka kryer veprën penale rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par.7 lidhur me par.6 

të KPRK-së.  

 

      Andaj, gjykata konform nenit 4, 6, 7, 17, 41, 42, 49 par.1 pika 1.1, 51, 52, 73 dhe 74 të 

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

 

            Ashtu që e gjykon me dënim burgimi në kohëzgjatje prej nëntëdhjetë (90) ditëve, 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. 

 

I dëmtuari K. (R.) K. nga fshati X., komuna e Rahovecit, udhëzohet që kërkesën pasurore 

juridike ta realizojë 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.1258/2015 të datës 29.03.2016, kundër të pandehurit M. M. nga fshati R., komuna e 

Rahovecit, për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.7 lidhur me par.6 të 

KPRK-së. 

 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit gjyqësor me datën 23.01.2018, ku ka qenë prezent 

përfaqësuesi i akuzës Prokurori i Shtetit Enis Gashi, i akuzuari, ndërsa nuk është prezent i dëmtuari, 

për të cilët gjykata nuk ka prova se ka pranuar ftesën me kohë dhe në rregull. 

 

Pas leximit të aktakuzës nga Prokurori i Shtetit, ka qëndruar në tërsi pranë aktakuzës, i 

akuzuari ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën dhe ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën 

akuzohet, duke shtuar se ndihet fajtor dhe ndin keqardhje për rastin që ka ndodhur.   

 

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 dhe pasi i akuzuari e ka pranuar fajësinë, 

gjykata e ka njoftuar lidhje me efektet e pranimit të fajësisë. Po ashtu është kërkuar edhe mendimi i 

Prokurorit të Shtetit lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, i cili ka deklaruar se është i 

pajtimit me pranimin e fajësisë. 

 

Prokurori i Shtetit Enis Gashi, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: E çmon dhe e vlerëson 

pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit për kryerjen e veprës penale, me çka është vërtetuar gjendja 

faktike e aktakuzës PP.nr.1258/2015 të datës 29.03.2016, e cila aktakuzë ka mbështetjen edhe në 

shkresat e lëndës, sjelljen korrekte në gjykim, andaj ka mbetur pranë aktakuzës që i njëjti të shpallet 

fajtor dhe të dënohet sipas ligjit, si dhe të obligohet në kompensimin e shpenzimeve procedurale. 

 

I akuzuari M. M., në fjalën e tij përfundimtare deklaron: E ndien veten fajtor lidhur me rastin 

që i ka ndodhur, kjo është hera e parë që e ka pasur një gjë të tillë, por deklaron se është i gjendjes së 

dobët ekonomike, e ka lutur gjykatën që me rastin e caktimit të dënimit të i’a shqiptoj një dënim sa më 

të butë. 
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Gjykata konform dispozitave të nenit 365 të KPPK-së, e pasi që janë plotësuar kushtet e 

parapara sipas dispozitave të nenit 326 të të njëjtit kod, për shkak se i akuzuari në fillim të seancës së 

shqyrtimit gjyqësor është deklaruar i fajshëm, në tërësi ka pranuar veprën penale për të cilën akuzohet, 

andaj gjykata nuk është lëshuar në procedurën e administrimit provave. 

 

            Gyqtari i vetëm gjykues, pas pranimit të fajësisë  nga i akzuari, ka gjetur se i njejti ka kryer 

veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.7 lidhur me par.6 të KPRK-së dhe gjendjen e 

tillë faktike e mori ashtu sikur ishte përcaktuar në aktakuzë dhe provat për të cilat i përmban aktakuza 

e të cilat  janë: deklarata e të pandehurit të dhënë në Stacionin Policor në Gjakovë të datës 01.09.2015 

dhe në PTH në Gjakovë me datës 15.01.2016, deklarata e të dëmtuarit të dhënë në Stacionin Policor në 

Gjakovë me datës 01.09.2015, ekspertiza e aksidentit të komunikacionit rrugor e Inxh.kom.B. P. e 

datës 23.10.2015, ekspertiza mjeko-ligjore e Dr.F. D. me nr. ref.02/2016 e datës 21.02.2016, raporti 

hetues mbi vend shiqimin e aksidentit i datës 01.09.2015, skica e vendit të ngjarjes e datës 01.09.2015, 

foto-dokumentacioni, si dhe shkresat e tjera në lëndë, gjykata ka ardhur në përfundim se në veprimet e 

të akuzuarit formohen të githa elementet e veprës penale me të cilën akuzohet, andaj gjykata ka 

vendosur të njejtin ta shpall fajtor dhe ta gjykoj në bazë të ligjit. 

 

            Me rastin e caktimit dhe matjes së dënimit gjykata ka marrë parasyshë të gjitha rrethanat që 

ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit sips nenit 73 dhe 74 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës, ashtu që si rrethanë lehtësuese ka marrë sjelljen korrekte të akuzuarit në gjykim, i njëjti është 

deklaruar i fajshëm, si dhe i vjen keq për rastin që ka ndodhur, ndërsa rrethana veqanërisht rënduese 

nuk gjeti, andaj të njëjtit i’a ka shqiptuar dënimin me kushtë me shpresë dhe bindje se edhe me këtë 

dënim do të arrihet qëllimi i dënimit të paraparë me dispozitat e nenit 41 të KPRK-së. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit që kërkesën pasurore – juridike ta realizojë në 

procedurën e rregullt civile bazohet në nenin 463 të KPPK-së. 

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor bazohet në nenin 450 

par.2 nënpar.2.1 dhe 2.6 të KPPK-së. 

 

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

aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC 

Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Penal 

P.nr.128/2016, me datën 23.01.2018 

 

Zyrtari Ligjor,                                          Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Getoar Ademi                                                                           Mizahir Shabani  

 

 

             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. 

 

 

                                                              


