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Numri i lëndës: 2021:065525 

Datë: 12.07.2021 

Numri i dokumentit:     01985316 

                                                                                                              P.nr. 235/21 

  

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN, departamenti i 

përgjithshëm,  nga gjyqtari të vetёm gjykues Selman Salihu, me pjesëmarrjen e sekretares 

juridike Hanife Ibrahimi,  në lëndën penale kundër të akuzuarit A. H. nga S. të cilin e akuzon 

PTH në Prishtinë me aktakuzën e saj PP.II.nr.1514-21  të dt. 25.05.2021, për shkak të veprës 

penale  Rrezikimi i trafikut publik nga neni 370 par.9 lidhur me par.1 të KPRK-së, në shqyrtimin  

fillestar të mbajtur me dt.21.06.2021 ne prani te pandehkurit shpall akgjykimin ,ashtu qe me dt. 

07.07.2021 perpilon dhe merr kete : 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Ndaj tё pandehurit: 

A. H., nga i ati B.dhe e ëma H., i vajzerisë R., i lindur me datë data e lindjes..., në Gjermani, me 

vendbanim në Suedi, me numër personal numri..., i pa martuar, ka të kryer shkollën fillore, i 

gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Suedis, i pa denuar më parë, ndaj tij nuk 

zhvillohet procedurë tjetër penale. 

 

Ë SH T Ë    F A J T O R  

 

S E P S E : 

Më datën 07.04.2021 rreth ores 16:30 minuta në rrugën regjionale fsh. Komoran–Carralevë, i 

pandehuri  deri sa ishte duke drejtuar automjetin e tipit “Audi A6”, ngjyrë e hirit, me targa të 

regjistrimit numri..., nga pakujdesia, e duke rënë në kundërshtim me nenint 53 par.1 të LRRTRR-

së ka vënë në rrezik jetën e njerëzve, në atë mënyrë që me të arritur në fsh. Rusinovc, i dyshuari 

duke mos ju përshtatur shpejtësinë e veturës me kushtet e rrugës dhe motit me borë, në momentin 

që ka vërejtur këmbësorin ka tentuar që të frenoj dhe ti shmanget këmbësorit por se ka humbur 

kontrollin mbi automjet dhe me pjesën e përparme anësore të anës së majtë e ka goditur të 

dëmtuarin-të miturin S.S, i cili si pasojë e goditjes së marrë nga vetura ka ndërruar jetë në QKUK. 

 Gjykata beri Ricilsimin e vepres penale dhe ne vend te nenit 378 par 9 te KPPRK-se 

.Zbaton dhe aplikon nenin 370 par 9 lidhur me par 6 te KPRK-se ,  

 

  Andaj perkitazi lidhur me pershkrimin faktik te aktakuzes ,gjykata konstaton se i akuzuari 

ka kryer veprёn penale Rrezikimi i trafikut publik nga neni 370 par. 9 lidhur me par. 6 tё KPRK-

sё. 

 

Andaj gjykata konform neneve 1, 2, 3, 4, 6, 17, 23, 38, 40, 42, 69, 70, 72, 360 dhe 365 te KPPRK-

se . 
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GJ Y K O N 

 

 

Me dënim me burg në afat prej 1 (një) viti, i cili dënim do të ekzekutohet në afat 

prej 15 dite pas plotëfuqishmëris të këtij aktgjykimi, duke ja llogaritur edhe kohën e kaluar 

në paraburgim nga data 07.04.2021 e deri më datë 29.04.2021, kurse në arrest shtëpiak nga data 

29.04.2021 deri ne datën 17.06.2021. 

 

OBLIGOHET i akuzuari A. H., që kësaj Gjykate, në emër të shpenzimeve të paushallit 

gjyqësor të i’a paguajë shumën prej 20-€, si dhe shumën prej 30-€ për fondin e Viktimave të 

Krimit, këto në afat prej 15 dite pas plotfuqishmëris së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm.  

 

UDHËZOHET i dëmtuari S. S. në kontest të rregullt juridiko-civil për realizimin e 

kërkesës pasuroro-juridike. 

  

 

A r s y e t i m 

 

 Prokuroria Themelore në Prishtinë me aktakuzën e saj PP.II.nr.1504/21 të dt.25.05.2021, 

e ka akuzuar të pandehurin A. H., për shkak të veprës penale Rrezikimi i  trafikut publik nga 

neni 370 par 9  lidhur me par.1 të KPRK-se. 

Proluroria  eshtetit deklaron,se mbeshtet aktakuzen dhe se njejta  eshte bazuar ne ligj me te gjitha 

provat baghskangjitur ete cilat jane nxjerre sipas ligjit. 

Në seancen shqyrtimin fillestar të mbajtur me datën 17.06.2021, i pandehuri deklaron se 

e ndjen veten fajtor e pranoj fajsin me vullnetin tim me vetëdije të plotë nuk e kundërshtoj 

aktakuzën jam i bindur për pasojat e pranimit të fajsis, pranimin e fajsis e bëj në konsultim të 

mbrojtjes e cila mi ka sqaruar benefitet e pranimit të fajësis. Jam i penduar thellë më vjen keç që 

jam në Gjykatë për këtë nga fakti se tani nuk është në jetë fëmija sepse unë kam qenë shkaktari 

i këtij aksidenti nuk e përsëris më veprën penale për këtë i premtoj Gjykatës.  

 

Mbrojësja e të pandehurit deklaron: mbështes deklarimin e të mbrojturit tim aq do të shtoja se 

rrethanat në të cilat ka ndodhur aksidenti me fatalitet dhe të cilin e ka vertetuar dhe ekspertiza e 

komunikacionit ka rezultuar se pergjegjsia eshe e ndarë për faktin se i mbrojturi im ka qenë duke 

e ngas makinen nën minimumin e paraparë që ka qenë duke vozitur në 50 km/h kurse shpejtesia 

e lejuar ka qenë 60 km/h, keto fare nuk jane te rendesishme karshi vuajtjeve shpirtërore e të 

mbrojturit tim, humbjen e jetes se nje femije ajo që është me rëndësi të ceket është qëndrimi 

shumë korrekt i familjes të  dëmtuarit dhe njekohesisht dhe të mbrojturit tim ku të njejtit ne asnjë 

moement, që nga fillimi as nuk i jane bashkangjitur vepres penale e as nuk e kan shkaktuar fajtor 

të akuzuarin mendoj se paraqet nje rrethane shumë të rendesishme ne aspektin e lehtesimit kur 

keto jane: shtojm edhe pranimin e fajsis. Fëmiju i mitur i ndjer eshte e vertet se nuk mund te 

ngjallet por eshe veshtir jeta e metutjeshme e ketij te akuzuari duke pasur parasyshe se do të ketë 
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ne verejtje sidomos kur eshte ne pyetje fëmija. I akuzuari dhe familja e tij janë të gatshem ne cdo 

marrëveshje kanë shprehur familjes se demtuar kerkesen pasuroro-juridike per kete jane mbi te 

gjitha keto barra dhe arsye të cilat i ceka. I propozoj Gjykates qe ti ket parasyshe me rastin e 

shqiptimit te denimit dhe lartesis se tij gjithnje duke marr parasyshe edhe nivelin shfajsues të të 

mbrojturit tim. I propozoj Gjykates se nga ky moment pas perfndimit te kesaj seance të 

pandehurit ti nderprehet arresti shtepiak sepse jane plotesuar kushtet.   

Prokurori i shtetit pajtohet me pranimin e fajsise nga ana e te pandehurit ,duke vlersuar se pranimi 

eshte bere konform nenit 248 te KPPRK-se . 

Ashtu qe gjykates i propozon qe duke i marre per bazwe rrethanat lehtesuse dhe renduse sipas 

nenit 69 te KPRK-se dhe i propozon qe te njejtin te shpalli fajtor dhe te denoi sipas ligjit.0 

 

Prokurori i shtetit deklaron: pajtohem me pranimin e fajsis nga ana e te pandehurit qe 

konsiderojme se pranimi i fajsis eshte bere konform nenir 248 të KPRK-së se pranimi i fajesis 

ndaj te pandehurit mbeshtetet me provat te cilat i permban aktakuza. 

Pranimi i fajsis eshte bere ne menyre vullnetare pa presion duke i kuptuar benefitet e pranimit te 

fajsis, siq eshte konsultuar me mbrojtjen.  

Andaj mbi kete Gjykates i propozoj se pranimin e fajsis nga ana e te pandehurit ndersa me rastin 

e percaktimit te llojit dhe lartesis se denimit  gjykata te aplikoj nenin 69 të  KPPRK-së si dhe 

rrethanat lehtesuese dhe renduese. si rrethane lehtesuese Gjykata te merr pranimin e fajsis nga 

ana e te pandehurit ndersa si rrethana renduese te merr per baze pasojen e vepres penale qe ka 

perfunduar me vdekjen e nje te mituri 

Gjykata te merr per baze rrethanat ti vlerson si te rendesishme me rastin e marrjes se vendimit.  

Gjykata perkatesisht gjyqtari i vetem gjykues, duke u analizuar dhe administruar si tersi dhe veq 

e veq dhe spicifikuar ato e krahasuar ,te bashkangjitur aktakuzes  si prova materiale mbi bazen e 

fakteve.Ashtu qe gjykata vlersoi gjate marrjes se vendimit gjyqesor .Ashtu qe duke pasur perbaze 

edhe pranimin e fajsise ,deklaraten e te demtuarit dhene ne polci dhe prokurori , ekspertizen e 

komunikacionit, ekspertizen mjeko- ligjore raportet policore dhe skicat e policise 

fotodokumentacionin deklaratat e dhena ne polici dhe prokurori  te pandehurit deshmitarve te 

demtuareve konstaton se eshte vertetuar gjendja faktike Se i akuzuari ka kryer vepren penale qi 

i vihet ne bare si ne disopozitiv te ketij akgjykimi.Sa i perket deklarates se mbrojtesit te te 

pandehurit ,gjykata vlerson se e njejta eshte vetem pjeserisht e pranushme sa i perket arsyetimeve 

te dhena ne drejtim te pranis se fajsise nga ana e te pandehurit .Por gjykata sa do qe te qmonte 

deklaraten e te pandehurit ku ajo thekson se nuk eshte me  rendesi shpejtesia e levizjes se 

autometit 50 km/h ose 60 km/h ne krahasim me vujtjet shpirterore te te pandehurit.  

Mbi kete baze gjykata konstaton se kjo nuk eshte e qendrushme e as e bazuar nga se vujtjet 

shpirterore jane te jusifikushme per çdo kend qe pson ne komunikacionin rrugor ne veqanti 

per familjen qe ka humbur me te dashurit dhe te afermit shpirteror sikurse ne kete raste qe 

ka humbur jeton i mituri S.S .Edhe pse gjykata vlerson aspektin e rrethanave lehtesuse se i 

pandehuri ka ofruar mire kupitm familjes se te miturit .kurse kjo eshte shkaktuar nga pa 

kukjdesia mirepo ne kete rast kemi te bejm me nji veper penale me pesh te rend te pasojave 

te vdekjes .Andaj edhe gjykata vlersoi provat ne aspektin profesional dhe faktik mbi bazen e 

te gjitha fakteve.  
Gjykata me rastin e marrjes se vendimit gjyqesor pati parasyshe rrethanat lehtesue dhe renduse 

konform nenit 69 te KPPRK-se .ashtu qe perkitazi me kete vlersoi pranimin e fajsise nga ana e 

te pandehurit nen kushtet e parapara te nenit 248 te KPPRK-se I pandehuri ndien keqeardhje 

eshte i penduar ,per here te pare ka ra ne kundershtim me rregullat e Ligjit rrugor por edhe te 

Kodit Penal te Republikes se Kosoves. Po ashtu i njejti eshte perpjekur pasojat e kesaj vepre 

penale ndaj familjes se ndjerit perkatesisht te miturit .Per qka gjykata ka informacion se me 
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familjen e te ndjerit nuk ka pasur mosmarveshje dhe sipas zakonit ata jane pajtuar gje qe gjykata 

vlerson harmonizimin e 

 raporteve te tyre nga aspekti i dhimbshmeris shpirterore te familjes se te miturit. 

Poashtu si rrethane lehtesuse, gjykata vlerson, gadishmerin e te pandehurit qe ka 

bashkepunuar me organet kompetente  nga prokuroria policia per aksidentin qe ka ndodhur 

I njejti ka shprehur gadishmeri edhe ne aspektin material qe te i ndimoj familjes se te 

pandehurit . 

Si rrethan renduse gjykata vlersoi objektin mbrojtes te vepres penale e qe ne kete rast eshte 

vet jeta e qyetareve ne qarkullimin e komunikacionit rrugor gjate levizjeve te tyre kalimit 

perkatesisht trupimit te rrugeve dhe ato rajonale publike magjistrale e tj. 
 

 Gjykata vlerson se denimi i shqiptuar eshte ne propocion me rrezikshmerin shoqerore te 

vepres penale  qe i vihet ne barre si ne dispozitiv te keti aktvendimi me kete vertetoi gjendjen 

faktike se i pandehuri ka kryer vepren penale qe i vihet ne barre si ne dispozitiv te kesaj 

aktakuze. 

Poashtu si rrethane lehtesuse gjykata vlerson gadishmerin e te pandeurit qe ka bashkepunuar 

me organet kompetente  nga prokuroria policia per aksidentin qe ka ndodhur I njejti ka 

shprehur gadishmeri edhe ne aspektin material qe te i ndimoj familjes se te pandehurit . 

 

Si rrethan renduse gjykata vlersoi objektin mbrojtes te vepres penale e qe ne kete rast eshte 

vet jeta e qyetareve ne qarkullimine komunikacionit rrugor gjate levizjeve te tyre kalimit 

perkatesisht trupimit te rrugeve dhe ato rajonale publike magjistrale e tj.  
Me kete rast gjykata konstaton se Denimi i shqiptuar eshte ne proporcion me 

rrezikshmerine shoqerore te vepres penale dhe eshte arritur qellimi i denimit konform nenit 38 

te KPPRK-se ne ate menyre qe ndaj te pandehurit do te kete efekt pozitiv ne parandalimin dhe 

permiresimin e tij pas kryerjes se veperes penale duke u shmangur nga veprimet e 

kunderligjeshme qe qojne ne inkrimin e vepres penale si te tilla apo te ngjajshme. Qellimi i 

denimit ka efekt “Ergaomes” edhe ndaj personave tjere qe te rezervohen nga veprimet e tilla te 

inkriminuar. 

Gjykata bazoi vendimin Gjyqqsor edhe ne dispoziata e Ligjit mbi rregullat  etarfikut 

rrugor neni 153 par 1 si ligj blanket. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurёs penale dhe paushallin gjyqësor u bazua konform 

nenit 450 par.2. nën par.2.1 dhe nën par 2. 6. të KPPK. 

Vendimin mbi kёrkesёn pasurore-juridike gjykata e bazoi konform nenit 463 tё KPPK-

sё 

 

Nga të gjitha arsyet e cekura më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN  

Departamenti i  përgjithshëm    

P.nr. 235/21, të dt. 07.07.2021 

                                                                                             

 

Sekretarja juridike                                           GJ Y QTARI 

Hanife Ibrahimi         Selman Salihi 
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 UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë të 

paraqes ankesë në afat prej 15 dite nga dita e marrjes së të njejtit. Ankesa i paraqitet Gjykatës 

së Apelit në Prishtinë e cila ushtrohet nëpërmes të kësaj gjykate. 

  

 

 


