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Numri i dokumentit:     02034887 

 

                                                                                                              P.nr.46/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN, 

departamenti i përgjithshëm, nga gjyqtari i vetёm gjykues Selman Salihu, me 

pjesëmarrjen e sekretares juridike Hanife Ibrahimi ,  në lëndën penale kundër të 

akuzuarit S. Ll. sipas aktakuzes  PTH në Prishtinë me aktakuzën e saj PP.II.Nr. 

1817/15  të dt. 25.01.2016 , për shkak të veprës penale  Rrezikimi i trafikut publik 

nga neni 378 par 8 lidhur me par 6  të KPRK-së, në shqyrtimin fillestar të mbajtur 

me dt. ,13.07.2021 në praninë e të akuzuarit , S. Ll. dhe prokurorit të shtetit Besnik 

Jakupi  vendos shpalljen e aktgjykimit me 19 .07.2021 .Ndersa me dt. 26.07.21 

perpilon dhe merr kete:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

Ndaj tё pandehurit: 

S. Ll.  nga i ati I.  dhe e ëma F. e gjinis R. i lindur me datë data e lindjes...ne fshatin 

D. e m. jeton ne Lipjan ,  ku edhe me tej jeton, me numër personal numri..., i martuar, 

3 femije, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së mesme ekonomike, peerkatesia 

shqipetar , shtetas i Republikës së Kosovës, i pa denuar më parë, ndaj tij nuk 

zhvillohet procedurë tjetër penale. 

 

Ë SH T Ë    F A J T O R  

 

S E P S E : 

 Sepse me dt.14.03.2015 rreth ores 19.00 ne Lipjan ne rrugen “Sh. “perball 

Stcionit policor ne Lipjan , i pandehuri S. Ll. , derisa ishte duke e drejtuar 

automjetin “Ford Focus “ngjyre e zeze me targa te regjistrimit numri...nga pa 

kujdesia ka rrezikuar jeten dhe ka demtuar trupin e njeriut, duke vepruar ne 

kundershtim me nenin 54 .1 te LSKRR ,ne ate menyre qe nuk ka pasur kujdesin te 

shtuar ndaj kembesoreve dhe nuk e ka pershatur shpejtesine e levizjes ne raport me 

kushtet dhe rrethanat e rruges ,ashtu qe me pjesen e perparme ballore te automjetit 
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,e godet kembesoren ,tani te demtuaren H. I. ,e cila ishte duke kaluar rrugen nga 

ana e majte , ne anen e djathte ,shikuar nga drejtimi i automjetit me q,rast te njejtes 

i shkakton lendime te renda trupore.  

  -me kёtё ka kryer veprёn penale Rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par. 

8 lidhur me par. 1 tё KPRK-sё. 

Andaj gjykata konform nenev1,2,4,6,7,17,20,21,23,41,42,43,45,46,47.73,76.  dhe 

378 par. 8 lidhur me par. 6 dhe par.1 të KPRK-së, si dhe nenit 365 tё KPPK-sё,  

tё pandehurine. 

 

 

GJ Y K O N 

 

Denohet me denim me burg ne kohezgjatje prej 6 (gjashte) muajsh i cili denim 

nuk do te ekzekutohet pas plotefuqishmeris se ketij aktgjykimi. 

Me pelqimin e te akuzuarit denimin me burgim konform nenit 47 te KPPRK-

se i zevendesohet me denim me gjobe ne shume prej 500(pesqindeuro ) 

Denimi me gjobe i pandehuri obligohet te paguje ne afatin prej 15 dite pas 

plotefuqishmerise se ketij Akgjykimi, ne te kunderten nese nuk e paguan ne 

afatin e cekur i njejti denimi me gjobe do te zevendesohet me denim me burgi  

duke llogaritur 20 euro per nje dite burgu te vuajtur.                                  

 

E demtuara qe kerkesen pasurore-juridike ta realizojne ne procedure te rregullt 

gjyqesore ne kontest civil. 

 

OBLIGOHET: I pandehuri qe ne emer te shpenzimeve te procedures penale kesaj 

gjykate tia paguaje kesaj gjykate shumen per paushallin gjyqesor  shumen prej 20 

Euro si dhe shumen prej 30 euro ne fodnin e mbrojtjes se Viktimave, keto ne afatin 

prej 15 dite pas plotefuqishmerise se aktgjykimit nen kercenimin e permbarimit te 

dhunes.  

 

A r s y e t i m 

 

 Prokuroria Themelore në Prishtinë me aktakuzën e saj PP.nr.II.nr 1817/15  

të dt.25.01.2016  e ka akuzuar të pandehurin S. Ll.   për shkak të veprës penale, 

Rrezikimi i  trafikut publik nga neni 378 par 8  lidhur me par.6 të KPRK-se 

 

Paraqitja e deklaratave te paleve : 

 

 I pandehuri Në shqyrtimin fillestar të mbajtur me dt.13.07.2021 , deklaron : 

e ndij veten fajtor dhe e pranoj fajsin me vullnetin tim pra presion jam i bindur per 

pasajat e praniit te fajsise kundershtoj aktakuzen kete raste deklaroj se e kam ndier 

veten keq dhe personi ne fjale qe ka qen i gjinis femen ma ka pre rrugen dhe 

deklaron se ka frenuar ...”me ka shkuar zhage (automjeti) pastaj deklron se e ka 
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goditur dhe i ka ndihmuar te demtuares duke derguar ne ambolance. Deklaron se 

nuk ka perseritur vepren penale dhe eshte ndier shume i shqetesuar.  

 

Prokurori i shtetit deklaron se pajtohet me pranimin e fajsise pasi qe eshte 

konform nenit 248 te KPPRK-se i deklaruar vullnetarisht nga i pandehuri pa 

presion. I propozon gjykates qe i njejti te shpallet fajtor dhe te denohet sipas ligjit.  

 

 Gjykata perkatesisht gjyqtari i vetem gjykues , pasi qe u deklarua i i 

pandehuri mbi pranimin e fajsise dhe se poashtu prokurori i shtetit mbeshtet 

aktakuzen. ,Duke konfirmuar  me vendim, Gjyqtari i vetem gjykues analizoj shiqoi 

dhe krahasoi edhe provat bashkangjitur lendes edhe qe kane qen te propozuar nga 

prokuroria e shtetit siq eshte eksperteiza mjeko ligjore mbi shkallen e lendimeve 

trupore e perpiluar nga Flamur Blakaj ,e po ashtu gjykata vlersoi edhe ekspertizen 

e komunikacionit i perpiluar nga eksperti i komunikacionit Bastri Sallahu ne baze 

te perfundimit me konstatim mbi leshimet e drejtusit te automjetit Fod Fokus tani 

i pandehuri si shkaktar i aksidentit te komunikacionit  

 Gjykata vlerson dhe analizoi edhe deklaratat e paleve marja ne pyetje e te 

pandehurit sikurse edhe ne prokurori edhe ne polici dhe raportet mjekesore poashtu 

edhe raportet e oficerve policor skica e perpiluar nga vendi i ngjarjes.  

 

Andaj mbi bazen e kesaj gjykata konstatoi se i pandehuri ka kryer vepren penale 

qe i vihet ne barre sipas aktakuzes, se ekziston pergjgjesia penale ndaj te 

pandehurit.Ashty qe e shpalli fajtor duke e denuar me gjobe me gje rsisht i pe 

rshkruar si ne dispozitiv te keti Aktgjykimi. 

 

 Gjykata konstaton se denimi i shqiptuar eshte ne propocion me rrezikshmerin 

shoqerore 

 

 Me rastin e matjes se denimit te llojit dhe lartesise se tij gjykata pati 

parasyshe rrethanat lehtesuese dhe renduse ndaj te pandehurit konform nenit 73 te 

KPRK-se ne ate menyre qe si rrethana lehtesuse gjykata vlersoi pranimin e fajsise 

nga i pandehuri, se i njejti eshte i penduar thell , duke patur parasysh moshen e tij  

i njejti eshte shqetesuar shume , i ka ndihmuar te demtuares menjiher pas 

aksidentit duke e derguar ne ambolance. Vepra penale eshte kryer nga pa kujdesia 

dhe i njejti ka nje te kaluar te paster nuk ka ne evidenc nje inkriminim ne veprat 

penale. Eshte perpjekur te i riparoj pasojat e ketij aksidenti  .I premton gjykates 

se nuk ka perserit vepren penale e nuk do te perseris vepren penale. Ndersa si 

rrethan renduse gjykata vlersoi dhe konstatoi objekin mbrojtes te vepres penale 

vleren e rrezikuar shoqerore ne kete raste eshte sigurua ne komunikacionin rrugor 

te personave dhe automjeteve ne fjale.   

Me kete rast gjykata konstaton se eshte arritur qellimi i denimit konform 

nenit 41 te KPPRK-se ne ate menyre qe ndaj te pandehurit do  te kete efekt pozitiv 

ne parandalimin dhe permiresimin e tij pas kryerjes se veperes penale duke u 
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shmangur nga veprimet e kunderligjeshme qe qojne ne inkrimin e vepres penale si 

te tilla apo te ngjajshme. Qellimi i denimit ka efekt “ERGA OMNES”edhe ndaj 

personave tjere qe te rezervohen nga veprimet e tilla te inkriminuar. 

Qellimi i denimit eshte ne funksion te rehabilitimit dhe risocializimit te te 

pandehurit pas kryerjes se vepres penale .  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurёs penale dhe paushallin gjyqësor u 

bazohua konform nenit 450 par.2. nën par.2.1 dhe nën par 2. 6. të KPPK. 

Vendimin mbi kёrkesёn pasurore-juridike gjykata e bazoi konform nenit 463 

tё KPPK-sё 

Nga të gjitha arsyet e cekura më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN,  

Departamenti i  përgjithshëm   P.nr.46.19 te dt 26.07.2021 

                                                                                             

 

Sekretarja juridike                                           GJ Y QTARI 

Hanife Ibrahimi         Selman Salihi 
 

 

 

 UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë të 

paraqes ankesë në afat prej 15 dite nga dita e marrjes së të njejtit. Ankesa i paraqitet Gjykatës 

së Apelit në Prishtinë e cila ushtrohet nëpërmes të kësaj gjykate. 

  

 

 


