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Numri i lëndës: 2018:067293 

Datë: 27.04.2021 

Numri i dokumentit:     01732945 

 

P.nr.448/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

vetëm gjykues Ilir Rashkaj, me pjesëmarrjen e procesmbajtësit Shani Canziba, sekretar juridik i 

kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarit F. H. nga Rahoveci, për shkak të veprës 

penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 paragrafi 8 lidhur me  paragrafin 6 dhe paragrafi 

1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë-Departamenti i 

Përgjithshëm, PP/II.nr.1417/2018 të datës 14.11.2018, në shqyrtimin fillestar publik të mbajtur 

me datë 28.01.2021, në prezencën e Prokurorit të Shtetit Mone Syla, të akuzuarit dhe të dëmtuarit 

M. K., të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datën 26.02.2021, përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari, 

 

F. H., nga i ati H., dhe e ëma E., i lindur me datë ..., në Rahovec, ku edhe tani jeton rruga “V. 

F.”, me nr. personal ..., ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, kasap, i 

martuar, i ati i katër (4) fëmijëve, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ndaj tij nuk 

zhvillohet procedurë tjetër për ndonjë vepër penale, 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

 

Sepse,  me datë 02.08.2018 rreth orës 23:10 minuta, duke qarkulluar në rrugën kryesore në 

drejtim të qendrës, pikërisht afër shkollës në Rahovec, dhe duke drejtuar automjetin e tij 

“Mercedes”, ngjyrë të kaltër, me targa të regjistrimit ...-...-..., i pakujdesshëm, e në kundërshtim 

me nenin 42 paragrafi 1 lidhur me  nenin 352 të Ligjit për siguri dhe komunikacion rrugor, 

rrezikon trafikun publik, jetën e njerëzve e pasurinë, në atë mënyrë që papritmas hynë në tejkalim 

të pasigurt ku nuk vëren motoçiklistin me një pasagjer përballë, ashtu që me pjesën e përparme 

të krahut të majtë, e godet përballë motorin e tipit ‘Yamaha CO.LTD’ , ngjyrë e kaltër, pa targa 

të regjistrimit, të cilin e drejtonte i dëmtuari i A. Sh., e si pasojë e kësaj përpos dëmeve materiale 

lëndime të rënda trupore pëson pasagjeri, i dëmtuari M. K. nga Rahoveci, ndërsa lëndime të lehta 

trupore pëson drejtuesi i motoçikletës A. Sh., sipas ekspertizës mjeko-ligjore të Dr. N. H. të datës 

17.10.2018.  
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- Me këtë ka kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 paragrafi 8 lidhur 

me paragrafin 6 dhe paragrafi 1 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata konform nenit 4, 6, 7, 17, 21, 38, 39, par.1 pika 1.2, 46 par.1 pika 1.1, 47, 48, 

49, 69 dhe 70 të KPRK-së, si dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale, i shqipton: 

 

 

DËNIM ME KUSHT 

 

 

Ashtu që, të akuzuarin F. H., e gjykon me dënim burgimi në kohëzgjatje prej dy (2) vitëve, 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 tjetër penale. 

 

Obligohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale, dhe atë: 

-në emër të ekspertizës mjeko-ligjore shumën prej njëzet (20) euro; 

-në emër të ekspertizës së ekspertit të komunikacionit, shumën prej katërdhjetë (40) euro; 

-në emër të paushallit gjyqësor shumën prej tridhjetë (30) euro, si dhe 

- në emër të kompensimit për viktimat e krimit shumën prej tridhjetë (30) euro, të gjitha , të 

gjitha këto në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

I dëmtuari D. K., nga Rahoveci, rruga “M. S.”, p.nr, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, 

udhëzohet në kontest të rregullt juridiko civil.  

 

 

A r s y e t i m 

 
              

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

aktakuzën, PP/II.nr.1417/2018 të datës 14.11.2018, me të cilën e ka akuzuar të pandehurin F. H., 

nga  Rahoveci, për shkak të veprës penale rrezikim i trafikut publik nga neni 378 paragrafi 8 

lidhur me paragrafin 6 të KPRK-së, dhe ka propozuar që pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe 

vlerësimit të provave të pandehurin ta shpallë fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit. 

 

Gjykata, me datë 28.01.2021, si gjykatë me kompetencë lëndore dhe territoriale, ka mbajtur 

seancën e shqyrtimit fillestar, në të cilën kanë marrë pjesë: Prokurori i Shtetit Mone Syla, i 

akuzuari F. H. si dhe i dëmtuari M. K.. 

 

Prokurori i shtetit pas leximit dhe arsyetimit  të aktakuzës ka bërë plotësimin dhe rikualifikimin 

e veprës penale, ashtu që ‘pas paragrafit 6’ duhet të jetë edhe ‘lidhur me paragrafin 1’ të të njëjtit 

Kod, ndërsa në pjesën tjetër mbetet e pa ndryshuar. 

 

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

dhënë mundësinë që ta pranojë ose të mos e pranojë fajësinë, por paraprakisht ia ka tërhequr 

vërejtjen lidhur me pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale që i ngarkohet. 

  

I akuzuari F. H., ka deklaruar se: E pranon fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet, si 

dhe i ka propozuar gjykatës që ta aprovoj pranimin e fajësisë. Edhe njëherë ka theksuar se e 

ndjen vetën fajtor, shpreh keqardhje për rastin që ka ndodhur, e gjithashtu e ka njoftuar gjykatën 

se menjëherë pas aksidentit i ka ndihmuar të dëmtuarit. Andaj, e ka lutur gjykatën që me rastin 
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e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, të ketë parasysh faktin se ka qenë hera e parë dhe e 

vetme që ka shkaktuar aksident, e po ashtu edhe faktin se është mbajtës i familjes, kështu që të 

shqiptoj një dënim sa më të butë. 

 

Gjykata, gjithashtu e ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit dhe përf. të palës së 

dëmtuar, sa i përket pranimit të fajësisë nga ana e të pandehurit. 

 

Prokurorja e Shtetit Mone Syla, ka deklaruar se: Nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga ana 

e të pandehurit e vlerëson korrektësinë dhe sinqeritetin e tij para kësaj gjykate, i cili lirshëm dhe 

pa presion, duke i ditur pasojat e pranimit të fajësisë, bëri një pranim të tillë, e cila fajësi për 

veprën për të cilën akuzohet ka mbështetje edhe në shkresat e lëndës, ku të gjitha së bashku e 

vërtetojnë edhe përgjegjësinë e tij penale. 

 

I dëmtuari M. K., ka deklaruar se: Nuk e kundërshton pranimin e fajësisë, ndërsa për vlerën e 

dëmit do të parashtrojnë kërkesë pasurore juridike. 

 

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

ligjore nga nenet 246 dhe 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 ka vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv të aktakuzës. 

 

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

paragrafi 8 lidhur me paragrafit 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 dëmtuarit A. Sh. nga Rahoveci, dhënë në Polici me datën 05.08.2018; 

- Deklarata e të dëmtuarit M. K. nga Rahoveci, dhënë në Polici me datën 30.08.2018; 

-  Raporti mbi shikimin e vendit të aksidentit me nr. të rastit ER-3004-246-2018, i datës 

02.08.2018; 

- Raporti mjekësor me nr.10942 i lëshuar me datën 03.08.2018, dhe raporti me nr.10943 të 

datës 03.08.2018, të lëshuar nga Spitali Rajonal ‘Isa Grezda’ në Gjakovë; 

- Ekspertiza e komunikacionit nga Inxh.A. H., i datës 12.10.2018; 

- Ekspertiza mjeko-ligjore nga Dr. N. H. e datës 02.10.2018; si dhe 

-   Fotodokumentacioni dhe shkresat e tjera në lëndë, janë prova të mjaftueshme me të cilat 

vërtetohet se i akuzuari ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë.  

  

Prandaj, 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 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 rënduese dhe lehtësuese të parapara në nenet 69 dhe 70 të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës, të cilat ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit. Si rrethanë rënduese 

gjykata  mori parasysh faktin që në këtë aksident trafiku, lëndime të rënda trupore ka pësuar i 

dëmtuari M. K., ndërsa, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të të 

akuzuarit, pranimin e fajësisë, keqardhjen për rastin që ka ndodhur, pendimin, se është hera e 

parë që ka rënë në kundërshtim me ligjin, premtimin para gjykatës se në të ardhmen nuk do të 

kryen vepra të tjera penale të këtilla apo të ngjashme, e posaçërisht si rrethanë lehtësuese mori 

parasysh faktin se i njëjti është, dhe mbajtës i familjes. 
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 Andaj, gjykata ka ardhur në përfundim se me shqiptimin e dënimit me kusht, do të arrihet efekti 

dhe qëllimi i dënimit konform nenit 38 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, si dhe konsiston në 

parandalimin e kryerësve nga kryerja e veprës penale në të ardhmen, rehabilitimin e tyre, si dhe 

të përmbajë personat tjerë nga kryerja e veprave penale. 

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale, u mor konform nenit 450 par.1 dhe 2 nënpar. 2.1 

dhe 2.6, lidhur me nenin 453 par.1 të KPPK-së, ndërsa vendimi për kompensimin e viktimave të 

krimit u mor në kuptim të nenit 39 parg.3. nënparagrafi 3.1 të Ligjit  Nr.05/L – 036-Për 

kompensimin e viktimave të krimit. 

 

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, është udhëzuar në kontest civil, sipas 

nenit 463 par.1 dhe 2 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 

        - Divizioni Penal - 

P.nr.448/2018 datë 26.02.2021 

 

 Sekr. juridik,                              Gjyqtari i vetëm gjykues, 

 Shani Canziba                    Ilir I. 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.  

 

 


