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Numri i dokumentit:     01020138 

  

        PKR.45/2020 

 

 

       NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - Departamenti për Krime të Rënda - trupi gjykues i 

përbërë nga gjyqtarët: Islam Thaçi, kryetar, Naser Maliqi dhe Zyhdi Haziri, anëtarë, me zyrtaren 

ligjore Zahide Rexhepi, , në çështjen penale kundër të akuzuarit, K.Z për shkak të  veprës  penale, 

rrezikimi i trafikut publik, nga  neni 370 par.5 i KPRK-së,  sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore 

në Gjilan- Departamenti për Krime të Rënda,  PP.I.nr.113/2019, të dt. 31.07.2019, pas  mbajtjes  së 

shqyrtimit gjyqësor dhe publik më datë 06.07.2020, në prani të Prokurorit të Shtetit Shaban Spahiu, 

të dëmtuarës F.S, përfaqsuesit të autorizuar të të dëmtuarës, av.Jeton Neziri, si dhe mbrojtësit të të 

akuzuarit, Dr.sc..av.Shemsedin Pira, më datë 06.07.2020, publikisht shpalli , ndërsa më dt. 

10.07.2020, përpiloi  këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 
 

I akuzuari K.Z nga babai E... dhe nëna N..., e lindur H..., i lindur me dt. ...., në Gjilan, me 

vendbanim në fshatin ...., komuna e Gjilanit, ka të kryer shkollën e mesme,  i  pa punë , i martuar, 

prind i dy fëmijëve , i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosvës. 

 

  Ë SH T Ë  FAJTOR 

            

Sepse me datë 04.07.2019, rreth orës 22:55 minuta, në rrugën  e relacionit Uglarë- Malishevë, duke 

e drejtuar automjetin e udhëtarëve të markës Opel-Vectra, me tab, regj. ..., me dashje eventuale, ka 

rrezikuar trafikun publik, respektivisht jetën e njerëzve dhe pasurinë e tyre, në atë mënyrë që me të 

arritur përballë varrezave të fshatit Uglarë, duke hyrë në një kthesë, nuk i’a ka përshtatur 

shpejtësinë e ngasjes së automjetit, kushteve të rrugës, respektivisht duke zhvilluar shpejtësi të 

ngasjes së automjetit prej 89 km/h,  në vendin – zonën e banuar, ku shpejtësia e ngasjes së 

automjetit është e lejuar në 50 km/h, sipas rregullave të komunikacionit, ka vepruar në kundërshtim 

me dispozitën e nenit 41 par.2 dhe nenit 53 par.1 të Ligjit për Rregullat e Trafikut Rrugor të 

Kosovës, ashtu që gjatë kalimit në kthesë ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit , duke 

kaluar në shiritin e majtë të rrugës, me ç’rast ka rrezikuar jetën e pesëmarrsëve tjerë në 

komunikacion, përkatësisht të shoferit J.Q, i cili ka qenë duke drejtuar veturën e automjetit të 

markës “Mitsubishi”, dhe në momentin kur ka vërejtur se nga drejtimi i kundërt është duke ardhur 

automjeti të cilin e drejtonte i pandehuri në mënyrë të pakontrolluar, për t’iu shmangur rrezikut, ka 

devijuar, duke kaluar krejtësisht nga rruga – në anën e djathtë, që pastaj i pandehuri me këtë rast 

me pjesën e përparme të majtë të automjetit të tij  , ka goditur pjesën e përparme të majtë 

automjetin e udhëtarve të markës “Mercedes”, me tabela regj. ..., të cilën ka qenë  duke e drejtuar 
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tani i ndjeri G.S dhe për pasojë i njejti, ka marrë nga goditja plagë vdekjeprurëse, ndërsa lëndime të 

lehta trupore ka pësuar edhe nëna e tij, tani e dëmtuara F.S, si dhe bashkudhtarët në automjetin e të 

pandehurit: B.Z, A.Z dhe Z.Z, ndërsa, po ashtu është shkaktuar dëm material i konsiderueshëm në 

automjetin të ndjerit G.S .                                                     

           

Me këtë veprim ka kryer veprën penale, rrezikim i trafikut publik nga 370 parag 5 i KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në bazë të dispozitës së lartëcekur si  dhe neneve : 4, 7, 17, 40, 42, 69, 70, 71 dhe 72  

të KPRK-së, si dhe  nenit  365 të Kodit të Procedurës Penale, të akuzuarin, e                                             

                                                    

       GJYKON 

 

Me dënim me burgim në kohëzgjatje  prej tre (3) vite e gjashtë (6) muaj, i cili dënim do të 

ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Në dënimin e shqiptuar me burgim, të akuzuarit i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim- arrest 

shtëpiak nga data 05.07.2019, e deri me dt. 11.12.2019. 

 

Detyrohet i akuzuari që të  paguajë paushallin gjyqësor ne shumë prej 50 € (pesëdhjetë) Euro, si 

dhe shpenzimet për ekspertizat në shumën prej 628.85€ (gjashtëqind e njëzet e tetë euro e tetëdhjet 

e pesë cent), në afat prej 15 ditësh, nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

Të akuzuarit  K.Z, gjykata duke vepruar në kuptim të nenit 64 parag 1 dhe 2, i shqipton edhe 

dënimin plotësues , ndalimin e drejtimit të automjetit për kategorinë “B”,  në kohëzgjatje prej 1 

(një) viti, duke llogaritur nga dita kur ky vendim merr formën e prerë. Koha e kaluar në burg nuk 

llogaritet në kohëzgjatjen e këtij dënimi. 

 

E dëmtuara Fadile Salihu, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, udhëzohet në kontest civil. 

  

A R S Y E T I M 

 

1.Rrjedha e çështjes  

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzën, 

PP.I.nr.113/2019, të dt. 31.07.2019, kundër të akuzuarit  K.Z, për shkak të veprës  penale, rrezikimi i 

trafikut publik, nga neni 370 par. 5 i KPRK-së. 

 

Gjykata  Themelore – DKR në Gjilan me aktgjykimin PKR.nr. 110/2019, të datës 26..12.2019, të 

akuzuarin K.Z e ka shpalluar fajtor dhe e ka  gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej  katër 

(4) vite , dënimin plotësues, ndalimin e drejtimit të automjetit në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, 

shpenzimet e procedurës penale, në emër të paushallit gjyqësor shumën prej  50€(pesdhjetë) euro si 

dhe shpenzimet për ekspertiza në shumën prej 628.85€ (gjashtëqind e njëzet e tetë euro  e tetëdhjetë 

e pesë cent). 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës- Departamenti për Krime të Rënda, ka aprovuar ankesën e mbrojtësit të 

akuzuarit K.Z, Dr.sc. av. Shemsedin Pira , ndërsa aktgjykimin e Gjykatës Themelore-DKR në Gjilan, 

PKR. nr. 110/2019 të datës 26.12.2019 e ka anulauar dhe çështjen penale e ka kthyer  në rigjykim 

dhe vendim.  
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Gjykata Themelore - DKR në Gjilan, ka mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor, me datë 06.07.2020, 

në të cilat kanë prezantuar: Prokurori i Shtetit Shaban Spahiu ,i akuzuari K.Z, me mbrojtesin e tij, av. 

Shemsedin Pira me autorizim, e dëmtuara në cilësi të dëshmitares F.S, e përfaqsuar nga av. Jeton 

Idrizi si dhe të dëmtuarit- dëshmitarët: B.Z, A.Z dhe Z.Z. 

 

Kryetari i trupit gjykues në seancën e shqyrtimit gjyqësor,  e ka njoftuar të akuzuarin  me të drejtat e 

tij, në kuptim të nenit 323 të KPRK-së, pastaj  Shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar me leximin e 

aktakuzës nga ana e Prokurorit të Shtetit Shaban Spahiu, duke bërë precizimin  dhe plotësimin e 

pjesës përshkruese të dipozitivit të aktakuzës, ashtu që në rreshtin e tretë (3), pas të dhënave për 

regjistrimin  e automjetit, duhet të shenohen edhe fjalët me dashje eventuale, ndërkaq në rreshtin e 

dhjetë(10) në vend të fjalëve ku me këtë rast , tani shënohet fillimisht ka rrezikuar jetën e 

pjesëmarrësve tjerë në komunikacion, përkatësisht të shoferit J.Q, i cili ka qenë duke e drejtuar 

veturën e markës “Mitsubishi” dhe në momentin kur ka vërejtur se nga drejtim i kundërt, është duke 

ardhur automjeti të cilin e drejtonte i pandehuri në mënyrë të pakontrolluar, për t’iu shmangur 

rrezikut, ka devijuar, duke kaluar krejtësisht nga rruga , në anën e djathët, e që pastaj i pandehuri me 

këtë rast me pjesën e përparme  të majtë të automjetit të tij, e ka goditur në pjesën e përparme të 

majtë automjetin e udhëtarve  të markës “Mercedes”, me tabela të regj. ..., të cilin ka qenë duke e 

drejtuar , tani i ndjeri G.S dhe për pasojë i njejti ka marrë nga goditja plagë vdekjeprurëse, ndërsa 

lëndime të lehta trupore ka pësuar nëna e tij, tani e dëmtuara F.S, si dhe bashkudhëtarët  në 

automjetin e të pandehurit: B..., A... dhe Z.Z, duke u shkaktuar dëm materila i konmsiderushëm në 

automjetin e të ndjerit G.S.  

 

Pas leximit të aktakuzës i akuzuari K.Z, ka deklaruar: e kam kuptuar aktaluzën, përkatësiht veprën 

penale me të cilën ngarkohem, duke e pranuar fajësinë , konform   precizimit dhe plotësimit të  

dispozitivit të aktakuzës,  lidhur me përshkrimin  faktik  të bërë nga Prokurori i Shteit si dhe 

kualifikimit  juridik të  aktakuzës. 

  

Prokurori i shtetit ka deklaruar : meqenëse i akuzuari në seancën e sotëm të shqyrtimit gjyqësor e 

pranoj fajsinë edhe pas precizimit dhe plotësimit  të aktakuzës, konsideroj se janë plotësuar kushtet 

ligjore  për pranim e fajsisë.  

 Përfaqsuese  i të dëmtuarës, av. Jeton Idrizi, ka deklaruar nuk e kundërshtojme pranimin e fajsisë 

nga i  akuzuari. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit K.Z, av. Dr. Sc. Shemsedin Pira, ka deklarur: pas dëgjimit të të akuzuarit 

lidhur me pranimin e fajsisë në drejtim të veprës penale për të cilën e ngarkon aktakuza publike, edhe 

ne nuk e kundërshtojmë pranimin e fajsisë.  

 

Përfaqsuesi  i të dëmtuarës, av. Jeton Idrizi, ka deklaruar, nuk e kundërshtojmë pranimin e fajsisë nga 

i akuzuari. 

 

2.Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

Trupi gjykues ,  ka konstatuar se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsisë; se 

pranimi i fajsisë është bërë vullnetarisht nga i akuzuari pas këshillimeve të mjaftueshme me 

mbrojtësin e tij; se i akuzuari nuk kanë qenë i detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë që të 

pranojnë fajësinë; se pranimi i fajsisë mbështetet në faktet e çështjes të cilat i përmban aktakuza e 

plotësuar dhe precizuar lidhur me përshkrimin faktikë të bërë nga prokurori i çështijes në seancën e 

shqyrtimit gjyqësor me datë 06.07.2020 ; se aktakuza  nuk përmban asnjë shkelje ligjore e as gabime 

faktike, dhe mbi këtë bazë në seancën e shqyrtimit gjyqësor, trupi gjykues me aktvendim procedural, 

ka aprovuar pranimin e fajsisë nga i akuzuari,  nga se janë plotësuar kushtet ligjore në bazë të nenit 

në bazë të nenit 326 paragrafi 4 e në lidhje me paragrafin 1 të KPPRK-së. 
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3.Gjendja faktike e vërtetuar 

Duke u bazuar në të lartëcekurat, trupi gjykues, vërtetoi këtë gjendje faktike: se i akuzuari K.Z në 

kohën dhe vendim e përshkruar si në dispozitivin e aktakuzës së plotësuar dhe precizuar nga 

Prokurori i Shtetit  në shqyrtim gjyqësor, ka kryer veprën penale, rrezikim i trafikut publik nga 370 

parag 5 i KPRK-së. 

 

Andaj, me që u vërtetua gjendja faktike, gjykata të akuzuarin  e shpalli fajtorë dhe të njejtin e gjykoi, 

me dënim me burgim në kohëzgjatje  prej tre (3) vite e gjashtë (6) muaj, i cili dënim do të 

ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Të akuzuarit  në pajtim me nenin 79 të KPRK-së, i llogaritet edhe  koha e kaluar në paraburgim-

arrest shtëpiak nga data 05.07.2019 e deri me dt. 11.12.2019. 

4.Fjala përfundimtare e palëve 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ka  deklaruar: meqë  në shqyrtimin e sotëm  i pandehuri  

pas leximit të aktakuzës  dhe prezicimit  të pjesës përshkruese  të  dispozitivit,  ka pranuar në tërësi 

veprën penale  me  ndryshimet e bëra  dhe se ky pranim  është në përputhshmëri të plotë  me  provat 

tjera  që  janë administruar gjatë shqyrtimit  të kaluar  gjyqësor: si deklaratat e dëshmitarve dhe të 

dëmtuarve, sikundër edhe me provat tjera materiale të deppnuara në shkresat e lëndës , nga të cilat 

rezulton se  i akuzuari  në datën kohën vendin dhe mënyrën e përshkruar  si në dispozitivin  e 

aktakuzës, tani të prezizuar  edhe në shqyrtimin e sotëm,  ka kryer veprën penale për të cilën 

akuzohet, andaj  si përfaqësues i akuzës  nuk do të  bëjë ndonjë analizë të provave,  por  vetëm do të 

deklarohem lidhur me rrethanat  lehtësuese dhe ato rënduese, të cilat    duhet të merren parasysh, 

gjatë matjes së dënimit. Ashtu që, si rrethanë rënduese i propzoj gjykatës të merr parasysh faktin se  

pasojat e  kësaj vepre  janë të mëdha, meqë ka humbur jetën një person  i moshës shumë të re , duke  

rezikuar  jetën  e pjesëmarrsve tjerë në komunikacon, ndëkaq si rrethanë lehtësuese të merret fakti se 

i akuzuari  ka pranuar në tërësi veprën penale e cila i vehet në barr,  andaj i propozoj trupit gjykes që 

të njejtin ta shapll fajtor dhe  t’i shqipoi një dënim meritor në pajtim me ligjin.  

 

Përfaqësuesi i të dëmtuarës, av. Jeton Idrizi ka deklaruar: e mbështes në tërësi aktin aktakuzë  

dhe i bashkangjitem ndjkjes penale dhe i propzoj gjykatës që gjatë caktimit të dënimit të ketë parassh 

pasojat e mëdha që ka familja S... me rastin e humbjes së fëmijës së tyre të vetëm  , pas shumë viteve 

martesë,  andaj edhe dëmi  i pësuar  i kësaj familje është i pariparueshëm nga se të njejtit do të kenë 

pasoja gjatë tërë jetës, pasi që të njejtëve iu ka humbur edhe qëllimi i jetës. Pa ashtu i  propzoj që 

gjykata ta merr si rrthanë rënduese , edhe rrezikshmërinë e veprës penale,  pasi që i akuzuari  ka 

zhvillu një shpejtësi gati   2 fish me të madhe , se sa ka qenë e lejuar , duke kaluar në shiritin e 

kundërt, kështu që dëmi ka mundur të jetë edhe më i madh nga ky që ka ndodhur.  

 

Sa i përket  kërkesës pasurore juridike mbetem pranë të njejtës, ngas edhe në seancën e shqyrtimit të 

kaluar , kemi kërkuar kompensimin e dëmit.  

 

E dëmtuara  F.S  ka  deklaruar: e mbështes  në tërsi dekalratën e përfaqësuesit, av. Jeton Idrzi. 

 

Të dëmtuarit B.Z, A.Z dhe Z.Z, kanë deklaruar:nuk i bashkangjitem  ndjekjes penale dhe nuk  

paraqesim kërkes pasuroe juridike.  

 

 

 

Mbrojtësi i të akuzurit K.Z Dr. Sc.av. Shemsedin Pira ka deklaruar: pas dëgjimit të të akuzuarit  

K.Z, lidhur  me pranimin e fajësisë  për shkak të veprës  penale  rrezikimi i trafikut publik nga neni 
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370  par 5 të KPRK-së, konsideroj se  vet deklarimi i të pandehurit  për pranimin e fajësisë, 

konsiston në faktin se në rastin konkret  i akuzauri K..., ka shkaktuar aksidentin e komunikacionit me 

ç’rast  ka humbur jetën  personi i përshkruar si në dispozitivin e aktakuzës  dhe  në këtë  aksident të 

komunikacionit, lëndime  trupore  ka pësuar edhe vetë i akuzuari K....,  duke marr parasysh faktin se  

në çfarë rrethana është shkaktuar  aksidenti , njëherit  deklarimin e të  pandehurit për pranimin e 

fajësisë për të gjitha pikat e akuzës  le për tu kuptuar se  i akuzuari  K....  ndien keqardhje  të thellë 

për aksidentin i cili ka ndodhë  dhe i njejti në të gjitha  stadet e procedurës ka qenë kooperativ ,  ka 

bashkpunuar me prokurorin  dhe gjykatën  dhe në asnjë mënyrë, asnjëherë nuk i është shmangur fajit 

për aksidentin e shkaktuar. Në rrethanat e krijuara të cilat  ka ndodh me rastin e shkaktimit  të 

aksidentit  domozdoshmërisht duhet të elaborohen rrethanat të cilat  e rregullojnë  dënimin  i cili  

duhet të shqiptohet në rastin konkret,  këtu është fjala për rrethanat lehtësuese të cilat egzistojnë në 

anën e të akuzuarit dhe atë :  jeta e tij e mëparshme  i cili asnjëherë  nuk ka ardhë në kundërshtim me 

ligjin , çka do të thotë se ka jetuar dhe ka vepruar  si  qytetar i ndershëm , çka jep me nënkutpu se ky 

aksident është shkaktuar në rrethanat  të cilat u potencuan më parë , si rrethanë tjetër me rastin e 

matjes së dënimit  duhet të vlersohet edhe rrethanat ,se i njejti është penduar  për kryerjen e veprës 

penale në mënyrë publike, ka kërkuar falje  familjes së dëmtuar,  çka do të thotë  se këtë aksident e 

ka përjetuar  mjaft rëndë. Rrethanë  tjetër është se  i njejti  është i martuar dhe babë i dy fëmijëve të 

vegjël dhe  mesiguri se shqiptimi i sanksionit,  duhet të jetë   në kuptim të rehabilitimit të tij, e që  në  

rastin konkret, gjykata me rastin  matjes së dënimit duhet do ta ketë parasysh.  

Andaj konsideroj se meqë i njejti e ka pranuar fajësinë me rastin e shqiptimit nga gjykata, kjo duhet 

të merret si rrethanë lehtësuese  e cila do të derteminoj në shqiptimin e dënimit adekuat, i cili   me 

siguri   do të jetë konform shkallës së përgjegjësisë penale dhe  rrezikshmirisë së veprës.  

 

 I akuzuari  K.Z ka deklaruar: e mbështes fjalën përfundimtare të avokatit tim, megjithatë edhe një 

herë deklaroi se pendohem  për rastin që ka ndodhur,  shprehi keqardhje të thellë për rastin që ka 

ndodhur, i kërkoj falje  familjes së tani të ndjerit, duke kërkuar nga  gjykata që të më shqiptoj një 

dënim në bazë të ligjit.  

 

5.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

Gjykata me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së  dënimit ka marrë për bazë edhe rrethanat që 

ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, duke u bazuar në nenet 69, 70, 71 dhe 72  të KPRK-së. Si 

rrethanë  lehtësuese, gjykata ka patur parasysh faktin se i akuzuari ka pranuar fajësinë për veprën 

penale për të cilën akuzohet, se i njejti është penduar, ka shprehur keqardhje për rastin, ka kërkuar 

falje familjes së të ndjerit, duke  i premtuar gjykatës se në të ardhmen nuk do të kryej vepra të këtilla  

apo të ngjashme penale , se dhe faktin se i njejti është familjar dhe prind i dy fëmijëve.  

Ndërsa si rrethana rënduesë, gjykata pati parasysh: shkallën e përgjegjësisë penale, rrethanat në të 

cilat është kryer vepra penale, gjegjësisht shpjtësia e zhvilluar gjatë ngasëjes së automjetit, intezitetin 

e rrezikimit apo dëmtimin e vlerës së mbrojtur, e në rastin konkret faktin se si pasojë e aksidentit nga 

plagët e marrura ka humbur jetën,  tani i ndjeri G.S,fëmija i vetëm  i prindërve , pas shumë vite 

martesë, duke patuar parsysh edhe dëmin e shkaktuar  për prindërit e të ndjerit dhe dëmin e 

pariparushm për ta , e të cilët do të kenë pasoja gjatë tërë jetës së tyre ,  lëndimet të lehta trupore të 

pësuara nga  nëna e të ndjerit, tani e dëmtuara Fadile Salihu, bashkëudhëtarëve në automjetin e të 

akuzuarit: B.Z , A.Z dhe Z.Z, shkaktimin e rrezikuit edhe për pjesmarrësit tjerë në trafik, si dhe 

dëmin e konsiderueshëm material të shkaktuar në këtë aksident.    

 

6.Shqiptimi i dënimit në harmoni me pëshën e veprës penale dhe me shkallën e përgjegësisë 

penale të të akuzuarit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar. 
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Sipas bindjes së gjykatës, dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit,  duke i marr parasysh rrethanat e 

lartpërmendura, është dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën dhe mënyrën e kryerjes së veprës 

penale, si dhe shkallën e përgjegësisë së  të akuzuarit  dhe rrezikshmërin ë veprës. 

Gjykata  vlerëson se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit, nga neni 38 i KPRK-së, i 

cili konsiston në parandalimin e të pandehurit nga kryerja e veprave penale dhe rehabilitimin e tij, 

parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale,  kompensimin e vktimave ose 

komunitetit për humbjet apo dëmet e shkaktuara nga vepra penale, shprehja e gjykimit shoqëror për 

veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

7.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe kërkesa pasurore juridike 

Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të të  akuzuarit, gjykata 

duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-së, e lidhur me nenin 450 par.1 dhe 2 nën par 2.1 

dhe 2.6, ka vendosur që të akuzuarin t’a detyrojë t’i paguajë shpenzimet procedurale edhe atë : 

paushallin gjyqësor në shumën prej 50 € (pesëdhjetë euro), si dhe shpenzimet për ekspertizat në 

shumën prej   628.85€ (gjashtëqind e njëzetë e tetë euro e tetëdhjetë e pesë cent) , në afat prej 15 

ditësh, nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të 

dhunshëm. 

 

8. Vendimi për dënimin plotësues 

Të akuzuarit  K.Z, gjykata duke vepruar në kuptim të nenit 64 parag 1 dhe 2, i shqipton edhe 

dënimin plotësues , ndalimin e drejtimit të automjetit për kategorin “B” në kohëzgjatje prej 1 (një) 

viti, duke llogaritur nga dita kur ky vendim merr formën e prerë. Koha e kaluar në burg nuk llogaritet 

në kohëzgjatjen e këtij dënimi. 

9. Vendimi për kërkesën pasurore juridike 

E dëmtuara Fadile Salihu, konform nenit 463 të KPPRK-së, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike, udhëzohet në kontest civil. 

Andaj duke u bazuar në të lartcekurat gjykata vendosi si në dspozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN- 

             Departamenti Për Krime të Rënda 

                                                 PKR.nr.45/2020, më 10.07.2020 

 

Zyrtare ligjore              Kryetari i trupit gjykues 

Zahide Rexhepi             Islam Thaçi 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij akgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e Apelit në 

Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njejtit. Ankesa në kopje të mjaftueshme i 

paraqitet kësaj gjykate. 

 

  

 

 

 

 

 


