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Numri i lëndës: 2018:039217 

Datë: 12.11.2018 

Numri i dokumentit:     00166411 

      P.nr.355/2017 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJILAN - DEGA E GJYKATËS VITI DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM DIVIZIONI PENAL Sipas gjyqtarit Nexhat Aliu, me sek. Juridike Azize 

Rama, në qështjen penale të akuzuarit Q.G. nga fsh... K.Kaqanikut, të cilin me autorizim e 

mbron av. I.SH nga Gjilani, i akuzuar per shkak te  vepres  penale  rrezikimi i trafikut public 

nga neni 378 parag.9 lidhur me parag.6 dhe 1,të  KPRK-ës, sipas aktakuzës të  Prokuroris 

Shtetore PP.II.nr.959/2017, të datës 03.08.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqsor  oral dhe 

publik me datën 25.10.2018, i shpallur me dt.26.10.2018,merr kete: 

A K T GJ Y K I M 

 

 I  akuzuari i  Q.G., nga babai   ... dhe nëna  ..., e vajzërisë ..., i lindur me ..., ne fsh...., 

K.Kaqanikut, ku dhe jeton , ka te kryer shkollën e mesme,   i   pa pune, me gjendje te mesme 

ekonomike, i pa martuar,  deri me tani kinse i pa dënuar, shqiptar shetas i Republikes se 

Kosoves,  

 

ESHTE   FAJTORË 

SEPSE 

  

Me datën 02.06.2017, rrethë ores 11:50 minuta,  në rrugën rajonale Viti-Gërlicë në fshatin ...., 

komuna e Vitisë, i pandehuri Q.G, ka rrezikuar trafikun publik duke vu në rrezik jeten e 

njerëzve dhe pasurinë e tyre, ashtu që duke drejtuar motoqikleten të markës “Honda” pa targa 

të regjistrimit në drejtim Viti-Gërlicë dhe gjatë drejtimit të motoqikletës ka vepruar në 

kundershtim të dispozitës ligjore të nenit 53 të Ligjit për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor, 

ashtu që në vendbanim nuk ka përshtat shpejtësin e lëvizjës, kushteve të rrugës, për ta ndaluar 

automjetin para qdo pengese të paraqitur në rrugë dhe me të arritur përballë Marketit “...”, në 

fshatin ..... Komuna e Vitisë, nga pakujdesia me pjesën ballore të motoqikletës, e godet 

këmbësorin tani të ndjerin B.M nga fshati ..., K. Viti. I cili në momentin kritik së bashku me 

shokun e vet, ishte duke trupuar rrugën nga ana e djathtë për në anen e majtë kundrejt drejtimit 

të lëvizjës së motoqikletës, me që rast të njëjtin e përplasë në tokë dhe e gjuan rreth 17.80 m, 

larg pikës së goditjës dhe nga ky aksident i komunikacionit, përpos dëmëve materiale, lëndime 

të rënda trupore pësojnë drejtusi i motoqikletës Q.G dhe këmbësori tani i ndjeri B. M, të cilin 
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menjëherë me një automjet e transportonë për ndihmë mjekësore në Shtëpinë e Shëndetit në 

Viti dhe gjatë rrugës për shkak të natyrës së lëndimëve të pësuara i njëjti ndrronë jetë. 

Ndersa vdekja konstatohet nga mjeku kujdestar në Shtëpinë e Shëndetit në Viti. 

 

  

Ka kryer kundervajtje nga neni 53 të Ligjit për Sigurin e Komunikacionit Rrugor, ashtu që në 

vendbanim nuk ka pershtatur shpejtsien e lëvizjës, kushtëve të rrugës që i ka parapri veprës 

penale rrezikim i trafikut publik nga neni 378 parag. 9 lidhur me parag. 6 dhe  1, të KPRK-së.  

 

 

E në bazë të  neni 41, 45  73, të KPRK-së, dhe neni 365 të KPPRK-së. 

  

E  GJ Y K O N 

 

1.Te akuzuarin Q.G  me denim  burg efektiv në kohzgjatje prej 1 .vit  ( një vit) e  5 muaj 

(pes muaj), të cilin denim  do ta vuaj pasë plotëfuqishmeris së keti Aktgjykimi. 

 

2.Gjykata të akuzuarit  konform nenit 67 parag. 2, e lidhur me nenin 62 parag.1 pika 2.5, i 

shqipton denimin plotsusë Ndalimin e drejtimit të Automjetit në afat prej 2 vite, i cili do të 

hynë në fuqi pasë plotfuqishmerisë së keti aktgjykimi 

 

3.OBLIGOHET i akuzuari Q.G që në emër  të shpenzimeve të procedurës të paguaj shumën 

prej 50,00 € (pesdhjet euro), ndërsa në emër të paushallit gjyqsor shumen prej nga 20,00 € 

(njizet  euro), si dhe Ekespertizën e Ekspertit të komunikacionit ne shume prej  122,64 

Euro,  të gjitha këto  në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

4.Konform nenit 39 parag.3 nënparagrafi 3.1 të Ligjit për Kompenzimin e Viktimave të Krimit 

të akuzuarit i shqiptohet taksa në shumë prej 30 €uro. 

 

5.Të dëmtuarit A.M. nga .... Komuna e Vitisë  dhe A.M-... nga Prishtina, rr. ... pa nr, për 

realizimin e kërkesës pasuror  juridike, udhzohet në kontest civil. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Shtetrore nga Gjilani ka ngritur aktakuzen  PP.II.nr.959/2017, të datës 

03.08.2017, kundër të  akuzuarit   Q.G.  nga fshati ... Komuan e Kacanik,  për shkak të veprës 

penale  rrezikim i trafikut publik nga neni 378  paragrafi 9  lidhur me  paragrafin 6 dhe 1,  të 

KPRK-së,   dhe ka kërkuar që të njejtin ta shpallë fajtorë  dhe ta dënoi me dënim meritor sipas 

ligjit. 

 

 I akuzuari   Q.G. , ka pranuar fajsin dhe veprën  penale e cila i vihet në barrë, si në aktin 

akuzusë, edhe pse ka qenë i njoftuar me pasojat  dhe favoret e pranimit të fajsisë. 

 

 PSh-re, nga Gjilani, Ismet Ukshini  ne fjalen perfundimtare te paleve  ka mbetur  ne tërësi  

pranë aktakuzës  se lexuar dhe propozimeve qe e njëjta i përban  bashke me plotësimet që u bë  

në këtë seance,  saj përkete përfaqësuesit të demtures  pasi qe gjendja faktike në ketë qeshtje 

penalo juridike  u vërtetuar mjafte bindeshem edhe me deklaratën  dhe pranimin e fajsis  së të 

akuzuarit,  deklarate pranim ky qe eshte ne përputhshmëri te plotë  edhe me provat te cilat  kjo 

prokurori i ka propozuar  për tu shtjelluar  si prova në shqyrtimin gjyqësor, duke filluar nga  

provat  personale te përmendura ashtu edhe ato materjale. 
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Ne kete raste duke u bazuar që me larte I propozoj gjykatës   që të akuzuarin ta shpalle fajtor 

per kete vepër penale të kryer dhe te njëjtin ta gjykoi ashtu siq thojne dispozitat ligjore ne fuqi. 

Me rastin e matjes dhe shqiptimit te dënimit te merren te gjitha rrethanat lehtësuese dhe ato 

renduese,  ne mesin e te cilave  edhe pranimin e fajsis nga vete i akuzuari. 

 

E dëmtuara .... nga Komuna e Vitisë ne fjalën perfundimtare  të palëve ka deklaruar, i 

bashkangjitem ndjekjen penale  ndaj te akuzuarit , ndërsa sa i perkete kërkesës pasurore  

juridike  e ruajm te drejtën  që për realizimin e saj  të realizojmë ne kontestin civil. 

 

Mbrojtesi i te akuzuarit Q.G av,I.SH. ne fjalën perfundimtare te palëve  ka deklaruar sa i 

perkete veprës penale  dhe pohimit te fajsis  nga i mbrojturi ime  Q.G. e mbështes ne tërësi pasi 

që e njëjta vërtetohet nga gjendja faktike dhe nga shkresat e lendës, dhe i propozoi gjykatës qe 

me rastin e shqiptimit te denimit veqanarishte ti merre keto rrethana si  pranimi i fajsis pendimi 

sinqeriteti, shprehja e keqardhjes nga familja dhe i mbrojturi ime. Aksidenti me pasoja ka 

ardhur  nga pakujdesia se nga akisenti ka mbetur i lënduar shume  rende edhe vete i mbrojturi 

imë me qeraste e rezervoj  te drejtën te afrojmë gjykatës dokumentacionin origjinal se i njëjti 

ka lëndim  traumatik te shtyllës  kurrizore lëndim me  pasoja afate gjate edhe ate tere jetës se tij 

qe ndikon ne aspektin fizik dhe psiqik të tij, per të cilën kërkohet ekzaminime dhe mjekime te 

kujdesshme  rrethanat që në  pranim  mundësojn përshtatshmerisht që të zbatohen nenet  74 

parag.3 , nenit 75  dhe neni 76 parag. 1 nen parag.1 .5 te KPRK-së, por edhe me te cilën do te 

arrihet qëllimi i dënimit  duke e marr për baze që  kjo vepër eshte  kryer  nga pa kujdesia . 

 

 I akuzuari  Q.G.   në  fjalën përfundimtar të palve  ka deklaruar e mbështes fjalën e mbrojtësit 

time av. I.SH.,  dhe ka kerkuar nga gjykata  që ti shqipton një denim ma të butë, ësht penduar  

thelle për kryerjen e kësaj vepre penale, dhe i ka premtuar  gjykatës se ne te ardhmen do të jet 

ma i kujdeshem gjate ngasjes se automjetit. 

 

Pasi se i akuzuari ka kuptuar rëndsien e akuzës së ngritur si dhe pasojat e pranimit të 
fajsisë ku vepren penale dhe fajsien e ka pranuar me vetë dëshirë në konsultim me 
mbrojtsin e tij, i cili pranim është berë  nga  provat material të cilat gjindshin në 
shkresat e lendës dhe ate:  raporti i aksidentit, fotodukumentacioni dhe skica e vendit 
të ngjarjës, konstatimi i ekspertizës së komunikacionit, raporti mjeksor mbi vdekjen e 
të ndjerit B.M, fletëlëshimi i Qendrës Klinike Univerzitare te Kosovës, CD me nr.2017-
..., dhe provat tjera. 
 
Nga të gjitha keto të cekura më siper gjykata gjeti se me veprimet e të akuzuarit janë 
permbushur të gjitha elementet qensore të veprës penale rrezikim i trafikut public nga 
neni 378  paragrafi  9  lidhur me  paragrafin 6 dhe 1, të KPRK-së. Ku si pasoj e mosë 
respektimit të nenit 53 të LPSKRR, që në vendbanim nuk e ka përshtat shpejtsien e 
levizjës, kushteve të rrugës për ta ndalur automjetin para qdo pengese në rrugë, e që 
është shkaktuar kjo vepër e rendë penale   rrezikim i trafikut publik nga neni 378  paragrafi  

9  lidhur me  paragrafin 6 dhe 1  të KPRK-s,  që u vërtetua nga pranimi i fajsisë nga ana e vet  

të akuzuarit për këtë vepër penale. 

 

Gjykata me rastin e vendosjës mbi llojin dhe lartsien e denimit, vlersoi të gjitha rrethanat 
në kuptim të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së, që do të ndikonin në matjen e dënimit. 
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 Si rrethana letësuse gjykata ka marrë parasysh se i akuzuari më pare nuk ka  qenë i 
gjykuar, sjelljen e tij në gjykataore si koperus gjatë séances për shqyrtim fillestar,  
pranimin e  fajsisë nga ana e të akuzuarit  pa asnjë hezitim në seancen fillestare,  gjendjën e 
ti ekonomike dhe familjare, dhimbjen e ti shpirtrore për rastin që i ka ndodhur, është 

penduar thellë per kryrjen e kësaj vepre penale, ka shprehur keqardhje për rastin që ka 
ndodhur familjarve në séance gjyqsore, i  ka premtuar gjykatës se në të ardhmen  do te jem 

ma i kujdeshem gjate ngasjes se automjetit, nuk do të kry vepër  penale të këtij lloji apo të 
ndonjë lloji tjeter, moshen relativisht të re në kohen e kryerjës së veprës penale,  dhe se 
vepren e ka kryer pa dashje dhe pa qëllim nga pakujdesia. 
 

 Ndersa si rrethana rëndues gjykata të akuzuarit i mori parasysh humbjen e jetës së një 
personi, dhimbjet shpirtrore të antarve të familjës për humbjen e më të afërmit të tyre, 
ngasjen e shpejt në vendbanime, si dhe numrin gjithnji në rritje të këtyre veprave 
penale, shkallen e përgjegjsisë penale dhe  rrezikshmerin shoqrore. 

 

Duke patur parasysh të gjitha ato që u ceken ma lart se denim i shqiptuar me 1. Vit e 5 
mauaj burg efektiv do të ndikoj tek i akuzuari dhe të tjeret që të mosë kryejn vepër 
penale, duke kontribuar edhe tek mesi ku aji jeton 
 
Gjykata ka shqiptuar edhe denimin plotsus Ndalimin e drejtimit të Automjetit në afat prej 

2 vite, i cili do të hynë në fuqi pasë plotfuqishmerisë së keti aktgjykimi duke llogaritur se edhe 

ky denim plotsus do të ndikoj tek i akuzuari dhe në rrethin ku jeton. 
 

 Për këtë arsye i shqiptoi dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke qenë e bindur se edhe 

kto denim  do të ndikoi pozitivishtë tek i akuzuari.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është i bazuar në nenin 450, ndersa vendimi mbi 

kërkesën pasurore juridike konform nenit 458, të KPPRK-së. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE GJILAN - DEGA E GJYKATËS VITI  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:039217, 25.10.2018 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Nexhat Aliu 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore 


