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Numri i lëndës: 2019:222806 

Datë: 17.12.2020 

Numri i dokumentit:     01350668 

P.nr.4231/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Penal, gjyqtari 

i vetëm gjykues Avni Syla, me Bashkëpuntorën Profesionale Bleta Gashi Rrusta, në çështjen juridiko-

penale, kundër të akuzuarit A. V., nga fshati P. i E. komuna Skenderaj, për shkak të veprës penale Rrezikimi 

i trafikut publik nga neni 378 par.8 lidhur me par. 6 lidhur me par.1 të KPRK-së, duke vendosur lidhur me 

aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë PP.II.nr.3900/19 e dt. 30.09.2019, të cilën e përfaqëson 

Prokurori i Shtetit Arianit Salihu, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, publik me datë 14.12.2020, në 

prezencën e Prokurores së shtetit, të dëmtuarës dhe të akuzuarit në të njëjtën ditë mori dhe shpalli, ndërsa 

me datë 17.12.2020 përpiloi ketë: 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I akuzuari:  

A. V., i biri i M. dhe nënës S. e gjinisë B., i lindur me datë data e lindjes...në fshatin P. i E. Komuna 

Skenderaj, ku dhe ka vendbanimin, i martuar, baba i 4 fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, pensioner, 

me gjendje të dobët ekonomike, me nr. personal numri..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Për shkak se:  

Me datë 24.07.2019 rreth orës 16:30, në rrugën magjistrale Prishtinë- Fushë Kosovë, afër pompës së 

derivateve “K. P.”, i pandehuri derisa ishte duke e drejtuar automjetin e tipit “VW Golf”, me ngjyrë të kuqe, 

me targa të regjistrimit numri..., nga pakujdesia ka shkel Ligjin mbi trafikun publik dhe ka ndërmarrë veprim 

të pasigurt në kundërshtim me shenjen e komunikacionit rrugor duke bërë gjysmën kthim ku gjatë këtij 

veprimi të pasigurte e ka goditur automjetin e tipit “VW Golf” me ngjyrë hiri me targa të regjistrimit 

numri..., të cilin ishte duke e drejtuar B. H., ku si pasojë e këtij aksidenti dëmtime të rënda trupore kanë 

pësuar i pandehuri Adem Velija, bashkëshortja e tij e dëmtuara Sh. B., ndërsa dëmtime të lehta trupore kanë 

pësuar B.H., S. B. dhe A. S..    

 

- Me këtë  ka kryer veprën penale Rrezikim i trafikut publik nga neni 378  par.8 lidhur me par.6 

lidhur me par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar në dispozitat e nenit 41, 73, 74, 77, 78  të KPRK-së si dhe nenit 365 të Kodit 

të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, të njëjtin e: 

 

 

 

LIRON NGA DËNIMI 
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Ashtu që i akuzuari A. V., lirohet nga dënimi, për shkak se pasoja e veprës penale e ka goditur të akuzuarin  

aq rëndë sa që shqiptimi i dënimit është i panevojshëm për realizimin e qëllimit të tij.   

 

Obligohet i akuzuari  që  të paguajë shpenzimet procedurale dhe atë në emër ekspertizës mjeko ligjore të 

paguajë shumën prej 50,00€, për ekspertizën e komunikacionit të paguajë shumën prej 40.88€, në emër të 

paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 20.00€, si dhe në emër të Fondit për Mbrojtjen e Viktimave të 

paguajë shumën prej 30.00€ të gjitha këto nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

  

Palët e dëmtuara Sh. B. dhe S. B. nga fshati P. i E. KK Skenderaj, B. H., rruga “Sh. K.”, Fushë Kosovë dhe 

A. S.për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest të rregullt juridiko- civil.   

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, ka ngritur aktakuzën PP.II.nr.3900/19 të datës 30.09.2019, kundër të 

akuzuarit  A. V., për shkak të veprës penale Rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.8  lidhur me par. 6 

dhe par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata lidhur me ketë çështje penale ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin fillestar me datën 14.12.2020 dhe 

pas leximit të aktakuzës nga Prokurorja e Shtetit dhe pasi i akuzuari A. V. është njoftuar me të drejtat e tij 

në kuptim të nenit 246 të KPPRK-së, i njëjti është deklaruar se e pranon fajësinë për aktakuzën që i vihet në 

barrë nga prokuoria e Shtetit , duke shtuar se është e vërtetë se ka shkelur rregullat e trafikut publik pasi që 

është kyqur në rrugë aty ku ka qenë e ndaluar me shenjë të komunikacionit  dhe me këtë ka ardhur deri te 

aksidenti, ku për pasoojë ka pësuar vet dhe bashkëshortja e tij Sh. B. lëndime të rënda trupore ndërsa lëndime 

të lehta kanë pësuar edhe personat e tjerë, për çka ndien keqardhje për këtë rast dhe i premton gjykatës se 

në të ardhmen do të ketë kujdes në mënyrë që të mos përsërisë vepra të tilla penale, është pensioner dhe me 

gjendje jo të mirë ekonomike.     

 

E dëmtuara Sh. B. ka deklaruar se nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk parashtron kërkesë pasurore- 

juridike duke shtuar se është e vërtetë se në ditën e aksidentit ka qenë edhe ajo në veturë ku ka pësuar 

lëndime të rënda trupore por që e gjithë kjo është bërë nga pakujdesia e të pandehurit në këtë rast 

bashkëshortit të saj.   

 

Lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit Prokurori i shtetit ka deklaruar se pajtohet me pranimin 

e fajësisë nga ana e të pandehurit meqenëse pranimi i fajësisë u bë konform dispozitave ligjore e që gjen 

mbështetje në provat që janë bashkëngjitur shkresave të lëndës.      

 

Pasi që gjykata konstatoi që i akuzuari e pranoi fajësinë për veprën penale me të cilën është ngarkuar, që i 

akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, që pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga 

i akuzuari, që pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk 

përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, konform nenit 248 par.4 të KPRK-së, gjyqtari i 

vetëm gjykues mori aktvendim me të cilin e aprovoi pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, pasi që 

vlerësoi se ky pranim ishte në përputhje të plotë edhe me provat tjera që gjenden në shkresat e lëndës, e që 

të gjitha këto në mënyrë të plotë dhe të argumentuar e vërtetojnë faktin se i akuzuari ka kryer veprën penale 

për të cilën akuzohet, andaj gjykata nuk administroi provat, por vazhdoi me matjen e dënimit.   

 

Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata mori parasysh rrethanat lehtësuese si: pranimin 

e fajësisë nga i akuzuari, pendimin dhe dhimbjen për lëndimin e bashkëshortes së tij, faktin se veprën penale 

e ka kryer nga pakujdesia, pastaj rrethanat e tij personale se është mbajtës i familjes, më parë nuk ka qenë i 

dënuar për ndonjë vepër penale, ndërsa rrethanë rënduese gjykata nuk gjeti.  



 Numri i lëndës: 2019:222806 
 Datë: 17.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01350668 
 

3 (3)  

   
2
0
1
9
:2
2
2
8
0
7

 

  

Gjykata vendosi të lirojë nga dënimi të akuzuarin, pasi që pasoja e veprës penale e kryer nga pakujdesia e ka 

goditur shumë rëndë të njëjtin, sa që shqiptimi i dënimit është e panevojshëm për realizimin e qëllimit të tij, 

pasi që nga ky aksident është shkaktuar lëndimi i anëtarit të ngushtë të familjes përkatësisht bashkëshortes së 

tij. Andaj për shkak të dhembjes shpirtërorë të cilën e ka pësuar i akuzuari me kryerjen e kësaj vepre penale, 

dënimi do të ishte johuman dhe jo i drejtë.  Njëherit në rastet e këtilla dënimi e humbë çdo kuptim dhe me të 

nuk arrihet kurrfarë qëllimi i preventives gjenerale dhe speciale të dënimit.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marrë në bazë të nenit 450 par.1 

dhe 2 nën par. 2.1 dhe 2.6  të KPPRK-së. 

 

Vendimi per shumën e të hollave në emër të Fondit për mbrojtjen e viktimave është marrë konform nenit 

39 par.3, nënpar.3.1 të Ligjit nr. 05/L-036 për Kompenzimin e Viktimave të Krimit. 

 

Në bazë të nenit 463, par. 1 dhe 2, të KPPK, palët e dëmtuara janë udhëzuar në kontest civil për realizimin 

e kërkesës pasurore-juridike. 

 

Nga sa u tha më lart, e në bazë të neneve 365 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.4231/2019 të dt. 17.12.2020 

 

 

Bashkëpunëtore profesionale                                                                        Gjyqtari      

Bleta Gashi Rrusta                                                                           Avni Syla 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar Ankesa 

në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së të 

njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë e 

nëpërmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


