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Numri i dokumentit:     01803855 

 

 

P.nr.81/2021 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
      GJYKATA THEMELORE PEJË DEGA DEÇAN,  Departamenti i përgjithshëm 
penal, gjyqtari Sulltan Dobraj, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Sabiha Hoxha, ne 
çështjen penale kundër të pandehurës C. S. nga fshati ................ K-......., për shkak te 
veprës penale rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par.8 lidhur me par.6 të KPK-së, 
duke vendosur lidhur me akuzën e PTH-se nga Peja PP/II.nr.540/2021 të dt.29.03.2021, 
në shqyrtimin fillestar të mbajtur me dt.06.05.2021, me pjesëmarrjen e Prokurorit 
Themelorë nga Peja Sadije Muriqi,  dhe pandehures, po te njëjtën dit mori dhe publikisht 
shpalli, ndërsa me dt. 23.05.2021 përpiloi ketë këtë: 

A K T G J Y K I M 
 

E pandehura C. S. , e lindur me dt................., në fsh. ............. k- ........, ku dhe tani 

banon,  e bija e Z. dhe nënës A.  M., me numër personal ............, me nr. të telefonit 
............., shqiptare, shtetase e Kosovës , gjendet ne liri. 
 

Ë S H T Ë   F A J T O R E 
 Për shkak se : 
 
        Më 25.01.2021, rreth orës 12:15, në fsh. ................K. ........., në kundërshtim me 
Nenin 52 të Ligjit për Rregullat e Trafikut Rrugor  ka shkaktuar aksident trafiku, në 
komunikacion, me ç'rast te dëmtuarit fëmiut O.S.  i ka shkaktuar lëndime të rënda 
trupore, në mënyrë të tillë që, ditën kritike përderisa e pandehura po dilte nga garazhi 
me automjetin të tipit “..........”, me targa ............., për të dalë në rrugë  dhe për ta dërgoi 
fëmijën e lartpërmendur (djalin e vëllait) në shkollë, ku ky i fundit mbetet të mbajë derën 
e hyrjes së oborrit, me ç'rast e njëjta duke lëvizur prapa, humbë kontrollin mbi automjet 
ku me pjesën e pasme te djathtë godet  të dëmtuarin në fjalë, dhe në pamundësi për të 
ndaluar, vazhdon prapa mbrapa dhe me pjesën e pasme të anës së majtë godet murin 
e shtëpisë së vëllait duke u ndaluar, ku si rezultat i këtij veprimi, i dëmtuari ka pësuar 
dëmtime të tilla si: ndrydhjen e indeve të buta  në rajonin tëmthor zverkor anën e djathtë 
të kokës, frakturë me zhvendosje të kockës zverkore dhe frakturë të kockës së tëmthore 
në anën e djathtë të kokës. 

 

me çka ka kryer vepër penale rrezikim i  trafikut publik nga neni 378 par. 1  lidhur 
me  par. 8  me paragraf 6 te KPRK- së.   
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            Andaj gjykata, ne bazë te nenit  7, 17, 38, 73,  74 , nenit  370 par. 6 
lidhur me par 8 te KPRK-ës,  nenit 365, 453, 463  te KPPRK-ës, të akuzuaren e: 
 

E SHPALL  FAJTORE 
DHE E LIRON NGA DËNIMI 

 
I. E pandehura lirohet nga dënimi për shkak se pasojat e veprës penale e 

kanë goditur te pandehurën aq rëndë sa që dënimi është i panevojshëm për 
realizimin e qëllimit te tij. 
  

II.  Përfaqësuesi ligjor i te dëmtuarit femiut O.S nga fsh. ............. k-........., 
udhëzohet në kontest civil për realizimin e kërkesës pasurore juridike. 

 
III. I shqiptohet dënimi plotësues ndalimi i drejtim it të automjetit ne kohëzgjatje 

prej 1 (një) viti, i cili dënimin fillon te llogaritet nga dita kur ky aktgjykim te 
merr formën e prerë. 

 
IV. E pandehura lirohet nga shpenzimet e procedurës penale dhe nga taksa për 

kompensimin e viktimave te krimit. 
 

A r s y e t i m 
 
                   PTH ne Pejë me aktakuzën PP/II.nr.540/2021 të dt.29.03.2021, ka akuzuar 
të pandehurën C. S. nga fshati ......... K-......., për shkak te veprës penale rrezikim i 
trafikut publik nga neni 370 par.8 lidhur me par.6 të KPK-së, ka propozuar të caktohet 
shqyrtimi gjyqësor kundër të njëjtit, të administrohen provat e duhura e me në fund i 
njëjti te shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit, si dhe te ngarkohet me  shpenzimet  e 
procedurës penale.  
 
                 Gjykata themelore në Pejë Dega ne Deçan me dt.06.05.2021 ka caktuar dhe 
ka mbajtur shqyrtimin fillestar ku pas leximit te aktakuzës e pandehura e ka pranuar 
fajësinë, të cilin pranim fajësie gjykata e ka pranuar me aktvendim në procesverbal te 
shqyrtimit gjyqësorë ne bazë te nenit 248 te KPPK-ës.  
                  
                 Prokurori i shtetit ne fjalën përfundimtare ka deklaruar se  me pranimin e 
fajësisë dhe me provat që gjenden ne shkresat e lëndës në tersi është vërtetuar se e 
pandehura e ka kryer veprën penale për te cilën akuzohet ka kërkuar nga gjykata që e 
njëjta te shpallët fajtor, të dënohet ne bazë te ligjit, ndërsa  pranimi i fajësisë te merret  
rrethanë lehtësuese, 
 
        E pandehura ne fjalën përfundimtare ka deklaruar se shpreh keqardhje, 
jamë i penduar, për mua  te gjitha janë ne rregull paso që O. është mirë. 
 
               Gjykata me pranimin e fajësisë ne tërësi e ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 
me dt.25.01.2021, rreth orës 12:15, në fsh. ................K. ........., në kundërshtim me 
Nenin 52 të Ligjit për Rregullat e Trafikut Rrugor  ka shkaktuar aksident trafiku, në 
komunikacion, me ç'rast te dëmtuarit fëmiut O.S.  i ka shkaktuar lëndime të rënda 
trupore, në mënyrë të tillë që, ditën kritike përderisa e pandehura po dilte nga garazhi 
me automjetin të tipit “..........”, me targa ............., për të dalë në rrugë  dhe për ta dërgoi 
fëmijën e lartpërmendur (djalin e vëllait) në shkollë, ku ky i fundit mbetet të mbajë derën 
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e hyrjes së oborrit, me ç'rast e njëjta duke lëvizur prapa, humbë kontrollin mbi automjet 
ku me pjesën e pasme te djathtë godet  të dëmtuarin në fjalë, dhe në pamundësi për të 
ndaluar, vazhdon prapa mbrapa dhe me pjesën e pasme të anës së majtë godet murin 
e shtëpisë së vëllait duke u ndaluar, ku si rezultat i këtij veprimi, i dëmtuari ka pësuar 
dëmtime të tilla si: ndrydhjen e indeve të buta  në rajonin tëmthor zverkor anën e djathtë 
të kokës, frakturë me zhvendosje të kockës zverkore dhe frakturë të kockës së tëmthore 
në anën e djathtë të kokës. 
 

  Gjykata paraprakisht te pandehurës i ka sqaruar natyrën dhe pasojat e pranimit 
të fajësisë dhe e ka udhëzuar se me pranimin e fajësisë e njëjta do të shpallet fajtore 
për veprën penale të lartcekur, do ti shqiptohet sanksioni i paraparë me ligj, dhe se nuk 
do te këtë procedure te provave. 
 
            Këtë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë që ka bërë e 
pandehura i cili i ka pasur të njohura natyrën dhe pasojat e pranimit te fajësisë, dhe ne 
mënyrë vullnetare, me vetëdije, pa ndonjë detyrim, mashtrim apo lajthim e ka pranuar 
fajësinë për veprën penale e cila i vihet ne barre, i cili pranim fajësie mbështetët në 
faktet e çështjes qe përmban aktakuza, ne materialet e prezantuara nga prokurori i 
shtetit, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore ose gabime faktike. 
 
           Po ashtu gjykata duke u kujdesur zyrtarisht ne bazë te nenit 257 te KPPRK-ës 
nuk ka gjetur ndonjë prove te pa pranueshme dhe gjithashtu është vërtetuar se e 
pandehura e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit te fajësisë në bazë te nenit 248 
të KPP-ës, ndërsa pranimi i fajësisë është bere ne mënyre vullnetare, andaj kjo gjykate 
ka ardhur ne përfundim se ne veprimet e te pandehurit janë formuar te gjitha elementet 
e figurës se veprës  penale  rrezikim i trafikut  publik nga neni 370 par.6 lidhur me  par.8 
te KPRK-ës, ka konstatuar se e pandehuri është përgjegjëse për këtë vepër penale, i 
ka kuptuar veprimet e saja por nuk e ka dashur pasojën e shkaktuar, ka vendosur dhe 
te pandehurën e ka shpall fajtore për këtë vepër penale, dhe e ka liruar nga dënimi. 
 
                 Ne bazë të nenit 73  lidhur me nenin 74 paragraf 1 nënparagraf 1.1 të KPK, 
ku parashihen bazat e posaçme te lirimit nga dënimi për vepra penale te kryera nga 
pakujdesia, të pandehurën e ka shpallur fajtore për veprën penale rrezikim i trafikut 
publik nga neni 370 paragraf 6 lidhur me paragraf 8 te KPK-ës dhe te njëjtën e ka liruar 
nga dënimi sepse ne rastin konkret e pandehura pa dashje dhe nga pakujdesia e ka 
humbur  kontrollin mbi automjetin e tij duke i aksidentuar djalin e vëllait te saj te cilin 
ishte duke e dërguar ne shkollë, andaj gjykata ka konsideruar se pasojat e veprës 
penale e kanë goditur të pandehurën aq rëndë sa që dënimi  është i panevojshëm për 
realizimin e qëllimit te tij. 
 
 Gjykata në baze te nenit 59  paragraf 1 lidhur me paragraf 2 nën paragraf 2.5  
lidhur me nenin 64 te KPK të pandehurës i ka shqiptuar dënimin plotësues ndalimi i 
drejtim it të automjetit ne kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili dënimin fillon të llogaritet nga 
dita kur ky aktgjykim te merr formën e prerë. 
 
          Gjykata në bazë të nenit 463 te KPPK përfaqësuesin ligjor të të dëmtuarit femiut 
O.S nga fsh. ........ k-............, udhëzohet në kontest civil për realizimin e kërkesës 
pasurore juridike, i udhëzon ne kontest civil për realizimin e kërkesës pasurore juridike 
sepse ne shkresat e lendes gjykata nuk ka gjetur një kërkesë pasurore juridike te 
specifikuar. 
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 Gjykata në baze te nenit 453 të KPPK e ka liruar të pandehurën nga shpenzimet 
e procedurës penale  dhe nga taksa për kompensimin e viktimave të krimit sepse ka 
konsideruar se është e gjendjes se dobët ekonomike.  
 

Duke u bazuar ne te lartcekurat u vendos  si ne dispozitiv. 
 

GJYKATA  THEMELORE  PEJË   DEGA  DEÇAN, 
P.nr.81/2021 me dt. 23.05.2021 

 
Sekretarja juridike                   G J Y Q T A R I  

  Sabiha Hoxha                    Sulltan Dobraj 
 

 

 

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 Gjykates Themelore Pejë dega në Deçan. 


