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Numri i lëndës: 2019:112453 

Datë: 26.01.2021 

Numri i dokumentit:     01444624 

 

       P.nr.407/2020  
 
 NË EMËR TË POPULLIT 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË- DEGA NË GRAQANICË, DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM DEVIZIONI PENAL në përbërje me gjyqtarin e vetëm gjykues Rrustem Begolli dhe 

sekretarin juridik Fatmir Gashi, në lëndën penale kundër të pandehurit P. G., për shkak të veprës penale 
Rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par.8 lidhur me par.1 të KPK-së, duke vendosur sipas 
aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë PP.II.nr.7007/16 të dt.25.01.2018, të cilën e 
përfaqëson Prokurori i Shtetit Arbresha Shala, pas mbajtjes së shqyrtimin fillestar me datën 
25.01.2021, në prezencë e Prokurorit të Shtetit, të pandehurit , merr dhe shpallë publikisht dhe 
përpiloi me datë 25.01.2021 ndërsa përpiloi me datë 26.01.2021, këtë:  
 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 
    
I akuzuari P. G., nga i ati J.-it dhe e ëma S. e vajzërisë K., i lindur me datën .... në Prishtinë, me 
vendbanim në rrugën I. K. nr-..., me numër personal ....., ka të kryer fakultetin gjendjes së dobët 
ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.               
  

ËSHTË FAJTOR 
 
SEPSE: Me datë 19.12.2016 rreth orës 01.30, deri sa e pandehuri ishte duke e drejtuar automjetin 
e tipit BMW ....D, ngjyrë hiri me targa ...., i njëjti ka qenë i përfshirë në vet aksident, i cili nga 
pakujdesia e në kundërshtim me neni 53/1 ë LSKRK-së, ka vënë në rrezik jetën e njerëzve, në atë 
mënyrë që me të arritur në rreth rrotullim te rrethi i Çagllavicës, në rrugën magjistrale Prishtinë 
Ferizaj, duke mos e përshtatur shpejtësinë e lëvizjes kushteve të rrugës në komunikacion, ka 
humbur kontrollin mbi automjet, dhe me pjesën e përparme të anës së majtë e ka goditur ishullin 
te rrethi rrotullues kalon mbi ishull dhe në pamundësi të ndaljes së automjetit kalon rrethojen e 
parkingut ”M... A” pronë e tani të dëmtarit M. R., ku edhe ka depërtuar në oborrin e tij, ka  
demoluar tri vetura në auto sallonin e tij, ku me atë rast nga aksidenti lendime të rënda trupore ka 
pësuar bashkë udhëtari i tij B. K., ndërsa B. B. ka marë lëndime të lehta trupore si dhe është 
shkaktuar dëm material. 
 
 
 
Me këtë ka kryer veprën penale Rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par.8 lidhur me par.1   të 
KPK-së.  
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Prandaj duke u bazuar në dispozitat e nenit 4, 41, 50, 51 dhe 73 dhe nenit 378 par.8 lidhur me 
par.1  të Kodit Penal të Kosovës dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës se 
Kosovës, i shqipton: 
 

DËNIM ME KUSHT 
 
Ashtu që të akuzuarit P. G. i cakton dënim me burg në kohëzgjatje prej 1 (viti) i cili dënim nuk 
do t’i ekzekutohet në qoftë se i akuzuari në kohen prej 2 (dy) vite nga plotfuqishmëria e këtij 
aktgjykimi, nuk kryen vepër tjetër penale, në të kundërtën gjykata do t’ia revokojë dënimin me 
kusht.  
 
OBLIGOHET i akuzuari që ti bartë shpenzimet e procedurës penale për paushall gjyqësor në 
shumë prej 20 Euro, ndërsa për ekspertizë  të  komunikacionit shumen prej 40.88-€ si dhe për 
ekspertizë mjeko-ligjore shumë prej 40-€, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve prej ditës së marrjes 
së formës së prerë të aktgjykimit nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 
 
I dëmtuari M. R. nga Prishtina rruga Q. H. Hy-... nr-... Prishtinë, për realizimin e dëmit, 
Gjykata e udhëzon në kontestin e rregullt civil. 

 
A r s y e t i m 

 
Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti i përgjithshëm, ka paraqitur aktakuze 
PP.II.nr.7007/16 të dt.25.01.2018, kundër të pandehurit P. G., për shkak të veprës penale Rrezikim 
i trafikut publik nga neni 378 par.8 lidhur me par.1 të KPK-së. 
 
Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar, me datën 25.01.2021, dhe në këtë seance i pandehuri është 
njoftuar me të drejtat e tij në këtë çështje penale dhe iu është lexuar akuza, ku i pandehuri Petrit 
Gashi ka deklaruar se e kam kuptuar akuzën dhe nuk ka nevojë për ndonjë sqarim. 
 
I pandehuri P. G., ka deklaruar në shqyrtimin fillestar, se e ndien veten fajtor, për veprën penale e 
cila i vihet në barrë dhe e pranon fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës në tërësi. Ka deklaruar se 
i vjen keq për veprën që e ka shkaktuar dhe kërkon nga gjykata një dënim mundësisht sa ma të 
lehtë. 
 
Pas pranimit të fajësisë gjykata ia ka tërhequr vërejtjen të pandehurit, lidhur me pasojat e pranimit 
të fajësisë, dhe atë dënimin e veprës penale që parashihet burgim prej 6 muajve deri në 5 vite, se 
nuk do mund ti kundërshtoj provat apo të parashtrojnë prova në këtë çështje penale, se nuk do 
mund ta atakoj vendimin e gjykatës lidhur me vërtetimin jo të plotë apo të gabuar të gjendjes 
faktike, por se mund ta atakoj për shkak të lartësisë mbi dënimin, dhe se deklarimi mbi pranimin 
e fajësisë gjykata detyrimisht duhet ta vlerësoj si rrethanë lehtësuese. 
 
I  pandehuri në shqyrtimin gjyqësor edhe pas tërheqjes se vërejtjes lidhur me pasojat e pranimit 
të fajësisë ka deklaruar se e ndiejnë veten fajtor për veprën penale që iu vihen në barrë. 
 
Gjyqtari i vetëm gjykues përcakton se i pandehuri e kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të 
fajësisë, pranimi i fajësisë bëhet vullnetarisht nga i pandehuri, pranimi i fajësisë mbështetet në 
faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga prokuroria e shtetit. 
 
Prokurori i shtetit Zef Prendrecaj, lidhur me pranimin e fajësisë nga i pandehuri deklaroi se, me qenë se 

i pandehuri e pranoj fajësinë në përputhje me dispozitat e nenit 248 të KPP-së dhe njëherit pranimi i 
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fajësisë është me përputhje të plotë me provat të cilat i janë bashkangjitur aktakuzës pajtohem me 

pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit. 

 
Gjykata pranimin e fajësisë nga i pandehuri e ka vlerësuar se janë përmbushur kushtet ligjore që 
pranimi i fajësisë të aprovohet nga ana e gjykatës. Gjykata ka pranuar deklarimin e pranimit të 
fajësisë nga i pandehuri, se ky pranim i fajësisë është i mbështetur edhe në provat juridike që 
gjenden në shkresat e lëndës, të gjitha këto vërtetojnë në mënyrë bindëse për gjykatën elementet 
inkriminuese të veprës penale e ku krijohet edhe figura në tërësi e veprës penale, që ka kryer i 
pandehuri, andaj mbi këtë bazë edhe gjykata ka vlerësuar këto prova dhe deklarimin e pranimit të 
fajësisë nga i pandehuri e ka vlerësuar dhe e ka pranuar. 

 
Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata mori parasysh rrethanat lehtësuese 
si: pranimin e fajësisë, sjellja e tij pas kryerjes së veprës penale (duke shprehur keqardhje), 
seancën gjyqësore e ka përcjellë me një vëmendje të shtuar, është hera e parë që ka ra në 
kundërshtim me ligjin si dhe ka pasur sjellje korrekte gjatë gjykimit, si dhe gjendjen ekonomike e 
ka te vështire, kurse rrethanë rëndësuese nuk ka gjetur. 
 
Gjykata çmon se dënimi i shqiptuar është i drejt dhe i ligjshëm, se është në harmoni me shkallën 
e përgjegjësisë penale e të pandehurit dhe me intezitetin e rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së 
mbrojtur. Se këndejme me pranin e të gjitha këtyre rrethanave nuk ka pasur vend që të pandehurit  
ti shqiptohet një dënim më të rënd apo më të butë.  
 
Andaj gjykata vlerësoj se edhe me këtë dënim të shqiptuar do të arrihet qellim i dënim në vështrim 
te nenin 41 të KPRK-së, që të parandaloj kryerësin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, të 
bëjë rehabilitimin e tij në rastin konkret që i pandehuri në të ardhmen të ketë kujdes të shtuar që 
të mos bien në kundërshtim me ligjin, pasi që mund të merret si rrethanë rëndues në matjen e 
dënimit përkatësisht do të shqiptohet një dënim shumë me të ashpër dhe njëherit ti përmbaj 
personat të tjerë nga kryerja e veprave penale. 
 
Vendimin mbi shpenzimet e procedurës gjykata e ka marr në bazë të nenit 450 par. 2.1  dhe 2.6 të 
KPPK-së, që ka të bëjë për shpenzimet  për ekspertizë komunikacioni dhe paushallit gjyqësor. 
 
Vendimin për kërkesën pasurore juridike gjykata ka marr në bazë të nenit 463 par.1 dhe 2 të KPPK-
së. 
 
Në bazë të dhënave të shënuara më lartë u vendos si në diapozitivi të këtij aktgjykimi. 
 
GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA GRAQANICË-Departamenti i Përgjithshëm-
Divizioni Penal, 

                                                  P.nr.407/2020  e dt.26.01.2021  
 
Sekretari juridik                       Gjyqtar i vetëm gjykues 
Fatmir Gashi                             Rrustem Begolli  
 
 
 
KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesës në afat prej 15 
ditësh nga dita e marrjes, Gjykatës së Apelit në Prishtinë nëpërmes kësaj gjykate, në kopje të 
mjaftushme. 

 


