
  

 
Pnr.1007/2016 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, përmes gjyqtarit të vetëm 

gjykues Behar Ymeri, me sekretaren juridike Igballe Azemi, në lëndën penale kundër të pandehurit Driton 

Tahiri me vendbanim në fshatin L. i E K. Gj, me mbrojtësin avokat V. I me autorizim në shkresat e 

lëndës, për shkak të veprës penale, Rrezikimi i trafikut publik, nga neni 378 paragrafi  8 lidhur me 

paragrafin 6 e 1 të KPRK-s, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan-Departamenti i 

Përgjithshëm, PP.II.nr.1322/2016, të datës 17.08.2016, të cilën e përfaqësonte Prokurori Shefik 

Memeti, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik, mbi pranimin e marrëveshjes së fajësisë 

dhe të sanksionit penal, në prezencën e prokurorit, të akuzuarit, dhe mbrojtësit të tij më datën 

15.08.2017, mori dhe publikisht shpalli këtë, 

 
A K T GJ Y K I M 

 

 
I Pandehuri D.T, nga i ati D, e ëma M, e lindur M, i lindur më dt..., në Gj, tani me vendbanim në 

fshatin L. i, ka të kryer shkollën e mesme, i pa martuar, i gjendjes së mesme ekonomike, i pa punë, 

shqiptar, shtetas i R. Kosovës, më parë i pa dënuar dhe nuk udhëhiqet procedurë tjetër penale. 
 

                                                           Ë SH T Ë   F A J T O R   

  

Më datë 10.Korrik 2016, rreth orës ..min., në rrugën ”...” në Gj, i pandehuri D. T, ka rrezikuar trafikun 

publik duke vënë në rrezik jetën e njerëzve dhe pasurinë e tyre, në atë mënyrë që duke drejtuar automjetin 

e tij të markës ”....” me numër të regjistrimit..., nga pakujdesia dhe në kundërshtim me dispozitën ligjore 

49 dhe 56 të Ligjit për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor të Kosovës, ashtu që duke mos vozitur me 

shpejtësi adekuate dhe sjellje e cila i lejon atij që të kontrollojë automjetin në rrugë, humb kontrollin mbi 

automjetin dhe kalon në anën e kundërt të rrugës dhe në mënyrë direket e godet automjetin e markës ”...” 

me numër të regjistrimit..., të cilin e ngiste e dëmtuara A.Aziri dhe si pasojë e kësaj nga lëshimet e lartë 

përmendura të të pandehurit, përveç dëmeve materiale në të dy veturat, lëndime të lehta trupore pësojnë 

A. A, H. Sh, F. A, F. A, E. Sh dhe B. Sh, ndërsa L.Sh. ka pasur lëndime të rënda trupore , të cilët për 

shkak të natyrës së lëndimeve detyrohen të kërkojnë ndihmën mjekësore në Emergjencën e Spitalit 

Regjional në Gjilan, 

 

me çka ka kryer veprën penale, Rrezikimi i trafikut publik, nga neni 378 paragrafi 8 lidhur me par. 6 dhe 

1 të KPRK-s, 

Prandaj gjykata duke iu referuar marrëveshjes së arritur me shkrim mbi pranimin e fajësisë të 

akuzuarës Driton Tahiri, në bazë të neneve 4, 41,50, 51, 62, 73 dhe 75 të KPRK-s dhe  nenit 233 dhe 

365 të KPPRK-s. 

E    GJ Y K O N 

 

Të akuzuarës i caktohet dënimi me burg në kohëzgjatje prej 1 (një) vit, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet, nëse i akuzuari në periudhën verifikuese prej 2 (dy) viteve, duke filluar nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër tjetër penale.  

Në bazë të nenit 62 paragrafi 2, nën paragrafi 25 të KPP-s, të pandehurit i shqiptohet dënimi 

plotësues NDALIMI I DREJTIMIT TË AUTOMJETIT, në kohëzgjatje prej një viti nga data e 

plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi 

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike, udhëzohen në kontest civil. 

Të akuzuarës i shqiptohet taksa në shumën prej 30 euro, konform nenit 39 paragrafi 3 nën paragrafi 

3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të krimit. 

Obligohet i pandehuri të paguaj shpenzimet e procedurës penale për ekspertizë mjeko-ligjore shumën 

prej 70 (shtatëdhjetë) euro, si dhe  paushallin gjyqësor në shumë prej 20 (njëzetë) euro, të gjitha këto 

në afat prej 15 ditësh  nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 



  

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën e lartë cekur 

ndaj të akuzuarit Driton Tahiri me vendbanim në fshatin Livoç i Epërm, Komuna e Gjilanit me 

vendqëndrim të përkohshëm në, për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik, nga neni 378 

paragrafi 8 lidhur me par. 6 dhe 1 të KPRK-s  
 
Prokurori i shtetit Shefik Memeti deklaroi: duke e marrë parasysh që janë plotësuar të gjitha kushtet 

ligjore, të parapara sipas nenit 233 te KPP, për lidhjen e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, si dhe 

të gjitha rrethanat lehtësuese që shkojnë ne favor të të pandehurit, prokuroria mbeti në tërësi pranë 

marrëveshjes të datës 03.07.2017, më numër PP. II.nr.1322/2016, e lidhur me të pandehurin  për 

veprën penale rrezikimi i trafikut nga neni  378  par.8 lidhur me par. 6 dhe1 të KPRK-ës., prandaj 

bazuar në këtë kërkojmë nga gjykata, që ta aprovoj, marrëveshjen dhe dënimin e arritur sipas kësaj 

marrëveshje. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit avokati deklaroi: me prokurorin e shtetit  kemi negociuar marrëveshjen dhe 

jemi pajtuar bashkërisht duke marrë pjesë edhe i pandehuri për të gjitha pikat të cilat janë të cekura 

në marrëveshje, andaj gjykatës i propozoj që marrëveshjen dhe dënimin sipas marrëveshjes ta 

aprovojë. 

I pandehuri deklaroi:  ka mbështetur në tërësi deklaratën e mbrojtësit të tij. 

Marrëveshja për pranimin e fajësisë përmbante të gjitha faktet duke bërë propozim për 

marrëveshjen e pranimit të fajësisë duke njoftuar të akuzuarin me të drejtat dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë duke dhënë deklaratë me shkrim, se e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, të bërë në mënyrë vullnetare. 

Gjykata ka gjetur se e akuzuara ka bërë marrëveshje për pranimin e fajësisë dhe sanksionit penal 

mbështetur në nenin 233 të KPPRK, dhe e njëjta marrëveshje ishte në përputhje me kushtet e 

parapara me pikën 12 të këtij neni. 

Gjykata është vërtetuar se e akuzuara e ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë dhe ka 

konstatuar se nuk ekziston asnjë përjashtim si në nenin 248 të KPPRK. 

Në seancën për pranimin e fajësisë përfaqësuesi i akuzës i akuzuari dhe mbrojtësi i tij janë marrë 

vesh edhe lidhur me sanksionin penal, ashtu që të pandehurit ti caktohet dënimi me burg në 

kohëzgjatje prej 1 (një) vit, i cili dënim nuk do të ekzekutohet, nëse i akuzuari në periudhën 

verifikuese prej 2 (dy) viteve, duke filluar nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nuk kryen 

vepër tjetër penale, si dhe ti shqiptohet dënimi plotësues ndalimi i drejtimit të automjetit, në 

kohëzgjatje prej 1 (një) viti.  
Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil. 
Të akuzuarës i shqiptohet taksa për viktima në shumën prej 30 euro, si dhe obligohet e pandehura të 

paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe shpenzimet e procedurës penale. Përfaqësuesi i akuzës, i 

akuzuari dhe mbrojtësi i tij me autorizim kanë hequr dorë nga e drejta në ankesë. 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

                                    DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

                                        P.nr.1007/2016 të datës 15.08.2017 

 

Sekretarja Juridike,                                                              Gjykatësi i vetëm gjykues, 

Igballe Azemi d.v                                      Behar Ymeri d.v 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Ky aktgjykim është i plotfuqishëm ditën e shpalljes së aktgjykimit në 

pajtim me nenin 233 par.12 pika 1, dhe pika 3. të KPPRK-ës. 

 
Gjykatësi i vetëm gjykues komunikoi këtë, 

 



  

A k t v e n d i m 

 

Aprovohet marrëveshja për pranimin e fajësisë e arritur më dt. 03.07.2017, në mes të prokurorit të shtetit, 

të akuzuarit Driton Tahiri dhe mbrojtësit të saj av. Vehbi Ismajli, pasi që palët kanë arritur marrëveshje 

për pranimin e fajësisë dhe sanksionin penal në konform të nenit 248 paragrafi 4 të KPPK-s, gjykatësi i 

vetëm gjykues merr, 

NË EMËR TË POPULLIT 

A  K T GJ Y K I M 

 

I Pandehuri Driton Tahiri, nga i ati Daut, e ëma Mejreme, e lindur Memeti, i lindur më dt.30.04.1993, në 

Gjilan, tani me vendbanim në fshatin Livoq i epërm, ka të kryer shkollën e mesme, i pa martuar, i 

gjendjes së mesme ekonomike, i pa punë, shqiptar, shtetas i R. Kosovës, më parë i pa dënuar dhe nuk 

udhëhiqet procedurë tjetër penale. 

 

                                                           Ë SH T Ë   F A J T O R   

  

Më datë 10.Korrik 2016, rreth orës 10:30 min., në rrugën ”Hamdi Kurteshi” në Gjilan, i pandehuri Driton 

Tahiri, ka rrezikuar trafikun publik duke vënë në rrezik jetën e njerëzve dhe pasurinë e tyre, në atë mënyrë 

që duke drejtuar automjetin e tij të markës ”Mercedes-Benz 300 0” me numër të regjistrimit 06-468-CH, 

nga pakujdesia dhe në kundërshtim me dispozitën ligjore 49 dhe 56 të Ligjit për Sigurinë e 

Komunikacionit Rrugor të Kosovës, ashtu që duke mos vozitur me shpejtësi adekuate dhe sjellje e cila i 

lejon atij që të kontrollojë automjetin në rrugë, humb kontrollin mbi automjetin dhe kalon në anën e 

kundërt të rrugës dhe në mënyrë direket e godet automjetin e markës ”Honda” me numër të regjistrimit 

GE-783-137, të cilin e ngiste e dëmtuara Advije Aziri dhe si pasojë e kësaj nga lëshimet e lartë 

përmendura të të pandehurit, përveç dëmeve materiale në të dy veturat, lëndime të lehta trupore pësojnë 

Advije Aziri, Humadie Shurdhani, Filloreta Aziri, Fjolla Aziri, Elira Shurdhani dhe Blend Shurdhani, 

ndërsa Leonita Shurdhani ka pasur lëndime të rënda trupore , të cilët për shkak të natyrës së lëndimeve 

detyrohen të kërkojnë ndihmën mjekësore në Emergjencën e Spitalit Regjional në Gjilan, 

 

me çka ka kryer veprën penale, Rrezikimi i trafikut publik, nga neni 378 paragrafi 8 lidhur me par. 6 dhe 

1 të KPRK-s, 

Prandaj gjykata duke iu referuar marrëveshjes së arritur me shkrim mbi pranimin e fajësisë të akuzuarës 

Driton Tahiri, në bazë të neneve 4, 41,50, 51, 62, 73 dhe 75 të KPRK-s dhe  nenit 233 dhe 365 të 

KPPRK-s. 

E    GJ Y K O N 

 

Të akuzuarës Driton Tahiri i caktohet dënimi me burg në kohëzgjatje prej 1 (një) vit, i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet, nëse i akuzuari në periudhën verifikuese prej 2 (dy) viteve, duke filluar nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër tjetër penale.  

Në bazë të nenit 62 paragrafi 2, nën paragrafi 25 të KPP-s, të pandehurit i shqiptohet dënimi plotësues 

NDALIMI I DREJTIMIT TË AUTOMJETIT, në kohëzgjatje prej një viti nga data e plotfuqishmërisë të 

këtij aktgjykimi 

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike, udhëzohen në kontest civil. 

Të akuzuarës i shqiptohet taksa në shumën prej 30 euro, konform nenit 39 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 të 

Ligjit për Kompensimin e Viktimave të krimit. 

Obligohet i pandehuri të paguaj shpenzimet e procedurës penale për ekspertizë mjeko-ligjore shumën prej 

70 (shtatëdhjetë) euro, si dhe  paushallin gjyqësor në shumë prej 20 (njëzetë) euro, të gjitha këto në afat 

prej 15 ditësh  nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Përfundoi në ora 11,55 

Vërtetojnë: 

Sekretarja Juridike,                                                                       Gjykatësi i vetëm gjykues,   

Igballe Azemi                                                                                       Behar Ymeri                                                           

                                                                


