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P.nr.718/16 

                                                               NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - Departamenti i përgjithshëm, përmes gjyqtarit Islam 

Thaçi, me sekretaren juridike Rafete Syla, në lëndën penale kundër të pandehurës N. R., për shkak të 

veprës penale,rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan, PP.II.nr.1020/2016, të datës 08.06.2016, të cilën e 

përfaqësonte prokurorja e shtetit Kujtesa Fazliu, pas mbajtes së seancës së shqyrtimit gjyqësor dhe 

publik, më 06.04.2017 shpalli publikisht, ndërsa më 04.05.2017 hartoi këtë:  

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

E pandehura N. R. nga babai Xh. dhe nëna J., e lindur L., e lindur më ... në Gj., tani me 

vendbanim në P., rr. ‘...’ nr...., ka të kryer ..., ... punësuar, e martuar, nënë e ... fëmij, e gjendjes së ... 

ekonimike, shqiptare, shtetase e R. së Kosovës, e pa dënuar më parë, si dhe nuk udhëhiqet procedurë 

tjetër penale ndaj saj,                                                          

                                                                   ë sh t ë   f a j t o r e 
 

Më datë ..2016 rreth orës ... min, në Gj. e pandehura N. R.,duke vozitur automjetin ‘...’, me targa 

të regjistrimit ..., nga rruga ‘... ,në rrugën kryesore, ... , ka shkelur Ligjin për Sigurinë e Komunikacionit 

Rrugor,dhe atë nenin 42.1, ku shoferi i cili në rrugë synon të bëjë ndonjë veprim me mjetin, lëvizjen e 

mjetit në anën e djathtë,ose të majtë,të ndrrojë shiritin e komunikacionit, të tejkaloj,të anashkaloj,të ndal 

mjetin,kthimin në anën e djathtë ose në të majtë, kthimin gjysmë-rrethore, lejohet të fillojë një manovrim 

të tillë,duke mos rrezikuar apo penguar pjesëmarrësit tjerë në komunikacion ose pasurinë,duke u 

kujdesur për pozitën e mjetit dhe për drejtimin dhe shpejtësinë e lëvizjes,në atë mënyrë që e pandehura 

duke e drejtuar automjetin ‘...’ mbrapa,me pjesën e pasme e godet këmbësoren B. D. nga Gj., e cila në 

momentin kritik ishte e ndalur,duke qëndruar jashtë rrugës e cila si pasojë e goditjes, detyrohet të kërkojë 

ndihmë mjekësore në emërgjencën e Spitalit Regjional në Gjilan, sipas raportit mjekësor me nr.11700/15 

të datës 28.05.2016,dhe në këtë mënyrë e pandehura e lartëshënuar me veprimet e veta, ka rrezikuar 

trafikun publik duke vë në rrezik jetën e njerëzve dhe pasurinë e tyre. 

 Me çka ka kryer  veprën penale, rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 paragrafi 6 lidhur me 

paragrafin 1 të KPRK-së. 

 Andaj gjykata në bazë të dispozitës së sipërtheksuar ligjore si dhe neneve: 4,41,49,50,51,52 ,73 

, 74 , 75 dhe 76  të KPRK-së si dhe nenit 365 të KPPK-së, të  pandehurës , i shqipton 

 DËMIM ME GJOBË 

 Ashtu që të pandehurës N. R., i shqiptohet  dënim me gjobë në  shumë prej 250 

(dyqindepesëdhjetë) Euro, të cilin dënim me gjobë, e pandehura detyrohet që ta përmbush në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.                                                                        

Nëse e pandehura nuk dëshiron ose nuk mundet ta përmbush dënimin me gjobë në shumën si 

më lartë,atëherë gjykata të njejtin dënim me gjobë, do t’ia zëvendësoj me dënim me burgim, duke ia 

llogaritur një ditë burgu me 20 (njëzet) Euro. 
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E pandehura e lartëcekur, detyrohet që të paguaj paushallin gjyqësor në shumën prej njëzet (20) 

Eurove, brenda 15 ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcnimin e përmbarimit të 

dhunshëm. 

            E dëmtuara B. D.nga Gj.,  për realizimin e kërkesës pasurore – juridike udhëzohen në kontest 

civil. 

                                              A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Prokuroria Temelore në Gjilan, pranë kësaj gjykate, ka paraqitur aktakuzë kundër të pandehurës, N. R., 

për vepren penale, rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. 

   Gjykata ka mbajtur seancën për shqyrtim gjyqësor në të cilën kanë prezentuar: prokurorja   

Kujtesa Fazliu, e pandehura N. R. si dhe e dëmtuara në cilësi të dëshmitares B. D.. 

             Pas leximit të aktakuzës nga PSH, e pandehura N. R., e ka kuptuar aktakuzën, përkatësisht 

veprën penale me të cilën ngarkohet, duke e plotësuar kualifikimin e veprës penale edhe ate nga vepra 

penale, rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. 

Gjykata e ka njoftuar të pandehuren me të drejtat e saj në kuptim të nenit 246 të KPPRK-së, pas 

këtij njoftimi, e pandehura e ka pranuar fajësinë, rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 paragrafi 6 lidhur 

me paragrafin 1 të KPRK-së. 

Prokurorja e shtetit Kujtesa Fazliu në fjalën e saj përfundimitare ka deklaruar: pasi që në 

shqyrtimin e sotëm fillestar e pandehura N. R. e ka pranuar fajësinë për kryerjen e veprës penale, 

rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, i cili pranim është 

bërë në mënyrë vullnetare dhe me vetëdije të plotë, pasi që nga ana e gjykatës u njoftua lidhur me 

pasojat dhe favoret e pranimit të fajësisë, andaj në tërsi mbetem pranë këtij akti akuzues dhe të gjitha 

propozimeve që e njëjta i përmban, ashtu që i propozoj gjykatës që të pandehuren e lartëcekur t’a shpallë 

fajtore dhe t’a dënoj me dënim meritor  sipas ligjit. Me rastin e caktimit të dënimit , gjykata të marrë 

parasysh si rrethanat lehtësuese ashtu edhe ato rënduese. 

 E dëmtuara B. D.ka deklaruar, nuk i bashkangjitem ndjekjes penale,ndërkaq paraqes kërkesë 

pasuroro-juridike,përkatësisht kompenzimin e dëmit. 

E pandehura N. R. në fjalën e vet përfundimtare ka deklaruar : e ndiej vetën fajtore për kryerjen e 

kësaj vepre, pendohem për të njëjtën, i kërkoj falje të dëmtuarës, ku pas ndodhjes së aksidentit unë i kam 

ofruar ndihmë të njejtës, ku e kam dërguar personalisht në spital,dhe në vazhdimsi jam kujdesur për 

gjendjen shëndetësore të saj,dhe në fund kërkoj nga gjykata që brenda mundësive të më shqiptoj një 

dënim sa më të butë. 

Gjyqtari ka vlerësuar se e pandehuri, e ka pranuar fajësinë dhe se pranimi është bërë pasi që e 

njëjta e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi i fajit nga e pandehura  është bërë 

vullnetarisht, i mbështetur në faktet e çështjes që përmban aktakuza si dhe në materialet e prezentuara 

nga prokurorja e shtetit.  

           Aktakuza poashtu nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, prandaj në këtë 

çështje penale gjendja faktike nuk ka qenë kontestuese, andaj gjykata ka gjetur se e pandehura N. R. në 

vendin dhe kohën e përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit, ka kryer veprën penale, rrezikimi i trafikut 

publik nga neni 378 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. 

Andaj të pandehuren në fjalë e shpalli fajtore dhe i shqiptoj dënimin me gjobë si në dispozitiv të 

aktgjykimit. 
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Me rastin e përcaktimit për llojin dhe lartësinë e dënimit për të pandehurën, gjykata i ka marrë 

parasysh të gjitha rrethanat të cilat kanë ndikim që dënimi të jetë më i butë apo më i rëndë, ashtu siç e 

parasheh edhe dispozita e nenit 73 dhe 75 të KPRK-së. 

Gjykata në rastin konkret ka gjetur rrethana veçanërisht lehtësuese të cilat mundësojnë 

shqiptimin e dënimit me gjobë, përmes të cilit do të arrihet qëllimi i dënimit, i paraparë me nenin 41 dhe 

50 të KPRK-së. Si rrethanë  lehtësuese për të pandehuren, gjykata pati parasysh faktin se e njëjta e  ka 

pranuar fajsinë për veprën penale të kryer, është penduar për të njëjtën, kërkim faljen ndaj të dëmtuares, 

si dhe faktin se i njëjta është e papunësuar me gjendje të mesme ekonomike, kështu shqiptimi i dënimit 

me burg, do të ndikonte negativisht në marrdhëniet bashkëshortore dhe se do të rrezikohej ekzisteca 

materiale e familjes.  

Ndërsa si rrethanë rënduese për të pandehuren, gjykata pati parasysh, shkallën e përgjegjësisë 

penale, rrezikshmërinë shoqërore të veprës si dhe dëmin e shkaktuar të dëmtuarës. 

Me dënimin e shqiptuar për të pandehuren, gjykata vlerëson se do të arrihet qëllimi i dënimit 

ashtu që të  pandehuren do ta parandalojë që në të ardhmen të mos kryejë vepra tjera penale dhe se ky 

dënim do të ndikojë edhe tek qytetarët tjerë që të përmbahen nga kryerja e veprave penale të kësaj 

natyre. 

           Shpenzimet e procedurës  gjykata ka vendosur  në kuptim të nenit 453 par.1  e lidhur me nenin 

450 par. 1 nëpar. 2.6 të KPRK-së. 

           E dëmtuara B. D.nga Gj., konform nenit 463 të KPPRK-së, për realizimin e kërkesës pasurore – 

juridike udhëzohet në kontest civil. 

           Nga të cekurat më lartë gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, 
                                                   Departamenti i përgjithshëm 

      P.nr.718/16, më 04.05.2017  

 Sekretarja juridike,                                                                                              Gj y q t a r i                              
   Rafete Syla, d.v.                                                                Islam Thaçi, d.v. 

 

 
 
 
Këshilla  Juridike: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në  

                   afat prej 15 ditësh nga dita  e marrjes së këtij aktgjykimi 
                   Gjykatës së Apelit në Prishtinë, për mes kësaj gjykate. 

 


