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Numri i lëndës: 2018:049940 

Datë: 27.11.2018 

Numri i dokumentit:     00177781 

 

 

P.nr. 777/2018 
NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

           GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Penal, përmes gjykatëses së vetme gjykuese, Luljete Shabani, në lëndën penale kundër të 

akuzuarës F.A. nga fsh. ..., K. e Gjilanit, të cilin sipas autorizimit e mbronë av. A.T. nga Gjilani, 

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,- Departamenti i 

Përgjithshëm PP.II.Nr.1310/2018, të datës 04.09.2018, të cilën e përfaqëson prokurorja Huma 

Jetishi, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, lidhur me Marrëveshjen për Pranimin e 

Fajësisë dhe të sanksionit penal, në prezencën e prokurores, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, më 

datën 29.10.2018, mori dhe në prezencë të palëve shpalli, ndërsa, më dt. 23.11.2018, përpiloi 

këtë:  

     

 

A K T G J Y K I M 

 

           E akuzuara  F.A., me nr. personal ..., nga babai A.I. dhe nëna A., e lindur I. më datë ... ne 

Gjilan, ku edhe jeton, ne Rr. “ ... ”, ka te kryer shkollen e mesme, e martuar, nënë e gjashtë 

fëmijëve, e pa punë, egjendjes së dobët ekonomike, Shqiptar, Shtetas Republikës së Kosovës, e 

pa dënuar më parë dhe nuk zhvillohet procedure tjeter penale ndaj saj, 

 

 

 

    Ë SH T Ë    F A J T O R E 

            

           Sepse, më datë 16.08.2018, rreth orës 09:45 min., në Gjilan, në lagjen “Dardania”, 

saktësisht, në kryqëzimin e rrugës “Haki Myderrizi”, duke e drejtuar automjetin e markes 

“CITROEN C3”, me tabela të regjistrimit ..., ka rrezikuar trafikun publik, duke  e vu në rrezik 

jetën e njerëzve dhe pasurinë, në kundërshtim me dispoziten ligjore 13 par. 1 ttë Ligjit per 

rregullat e trafikut rrugor , në atë mënyrë që me të arritur në rr. e lartëcekur, duke mos respektuar 

shenjën “Stop”, nuk është ndalur në shenjë dhe i ka marrë përparësitë e veturës “VW Tiguan”, 
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me tabela te regjistrimit ..., të cilën ishte qenë duke e drejtuar A.M., e cila ishte nga krahu i 

djathtë dhe janë ndeshur mes vete, me ç’rast, vetura e të akuzuarës është dëmtuar në pjesën e 

përparme të djathtë dhe derën e parë të udhëtarit, ndërsa, vetura “Tiguan” është goditur  në pjesën 

e përparme të majtë, me ç’rast, përveç dëmeve materiale materiale, lëndime trupore ka pësuar e 

dëmtuara A.M., sipas raportit mjeksor nr.20111 të datës 16.08.2018, lëshuar nga Qendra 

Emergjente në Gjilan,  

  

-me çka ka kryer veprën penale, Rrezikimi i trafikut publik, nga neni 378 paragrafi 6 

lidhur me paragrafin 1 te KPRK-së, andaj, Gjykata në bazë të dispozitave të neneve  3. 41, 

46, 62, të KPRK-së, nenit  233 dhe 365 të KPPRK-së,  

                                                           

                        

                                    

                                                  E    G J Y K O N 

                                             ME DENIM ME KUSHT 

           

            

 Dënim Burgu në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) ditëve, cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse e akuzuara në kohën prej 1(një) viti, nuk kryen vepër tjetër penale, në të 

kundërtën gjykata dënimin me kusht do ta revokojë.   

             

                   Obligohet e akuzuari që t’i paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin 

gjyqësor në lartësi prej 20 (njëzet) €, e gjithë këtë në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së 

këtij aktgjykimi. 

            

           Në bazë të nenit 39 paragrafi 3 nënparagrafi 3.1 të Ligjit për kompensimin e viktimave 

të krimit, të akuzuarit i shqiptohet taksa në shumën prej 30 (tridhjetë) €. 

 

           Pala e dëmtuar udhezohet ne kontest civil per realizimin e kërkesës pasuore juridike. 

                                                                                   

 

 

                                                               A r s y e t i m 

 

           Prokuroria Themelore në Gjilan - Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzë PP. II 

nr. 1310/2018, të datës 17.09.2018, kundër të akuzuarës F.A., për shkak të veprës penale, 

Rrezikimi i trafikut publik, nga neni 378 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, dhe ka 

propozuar që pas mbajtjes së seancës gjyqësore dhe shtjellimit të provave, i akuzuari të shpallet 

fajtor dhe të dënohet me dënim meritor sipas ligjit.    

          

          Prokurorja e Prokurorisë Themelore, Departamenti i Përgjithshëm në Gjilan, përmes 

prokurores së shtetit Huma Jetishi, kanë arritur marrëveshje mbi pranimin e fajësisë me të 

pandehurën F.A. dhe mbrojtësit të saj, av. A.T. 

 

         Prokurorja e shtetit në seancën e shqyrtimit fillestar lidhur me pranimin e fajësisë të mbajtur 

më datë 29.10.2018, deklaroi se për një gjë të tillë kanë pasur autorizim edhe nga Kryeprokurori 

dhe këtë marrëveshje mbi pranimin e fajësisë e kanë nënshkruar së bashku duke përfshirë këtu 

Kryeprokurorin, të pandehurën, mbrojtësen e saj dhe prokurorja në fjalë, andaj, kërkojnë nga 

gjykata që ta pranojë marrëveshjen me nr. PP.II.nr. 1310/2018 të datës 17.09.2018. 
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         Mbrojtësi i të pandehurës, av. A.T. deklaroi se mbetet pranë marrëveshjes për pranimin e 

fajësisë, gjithashtu kërkojne nga gjykata që ta pranojë këtë marrëveshje. 

 

         E akuzuara F.A. deklaroi se marrëveshjen për pranimin e fajësisë e ka nënshkruar në 

mënyrë vullnetare, e vetëdijshme se çka përmban e njëjta, paraprakisht eshte konsultuar me 

mbrojtësin e saj, është  penduar për kryerjen e kësaj vepre penale ndërsa nuk ka qenë e kërcënuar 

apo mashtruar për ta nënshkruar këtë marrëveshje, andaj edhe kjo kërkon nga kjo gjykatë që ta 

pranojë këtë marrëveshje. 

 

        Gjykata në seancën e shqyrtimit fillestar lidhur me pranimin e fajësisë, mori aktvendim me 

të cilin e pranoi marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, dhe i njoftoi palët se pasi që marrëveshja 

mbi pranimin e fajësisë është arritur me vetëdije të plotë dhe vullnet të lirë, nuk i lejohet të 

pandehurës dhe mbrojtësit të saj, e as prokurorit të shtetit që të tërhiqen nga kjo marrëveshje mbi 

pranimin e fajësisë pasi që janë përmbushur të gjitha kushtet ligjore të parapara në nenin 233 

par. 18 të KPRK-së. 

       

         

 

         Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, Gjykata pati parasysh rrethanat e 

parapara me nenin 73 të KPRK-së, dhe si rrethanë lehtësuese gjeti se e akuzuara pati sjellje 

korrekte në Gjykatë, se është penduar për veprën në fjalë, ndërsa, si rrethanë rënduese, shkallën 

e përgjegjësisë penale dhe rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale, me bindje se një dënim të 

tillë është në përputhshmëri me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit dhe rrezikshmërinë 

shoqërore të veprës, duke qenë e bindur se edhe me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i 

dënimit si në kuptim të nenit  41 të KPRK-së.  

 

         Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është i bazuar në nenin 453 të KPPRK -së. 

  

   Nga të cekurat më lart, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

 

                   GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

                    DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

                           P.nr. 777/18, më datë 23.11.2018   
 

                                                                                                                  

                                                                                                 Gjykatësja e vetme gjykuese, 

                                                                                                Luljete Shabani 

 

 

 

          KËSHILLA JURIDIKE: Palët kanë hequr dorë nga e drejta e anksës dhe ky aktgjykim 

është i plotëfuqishëm ditën e shpalljes së aktgjykimit në pajtim me nenin 233 par.12 pika 1, 

dhe pika 3 të KPP.  
 

 

 

 


