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Numri i dokumentit:     03499228 

 

                    

P.nr.271/2022   
 

  NË EMËR TË POPULLIT 
 
 

GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN – Departamenti i pergjithshem Penal, 

gjyqtari i vetem gjykues Fatmir Krasniqi me sekretaren juridike Fatime Bajraktari, në lëndën 

penale kundër të akuzuarit A.H., nga Prizreni, me mbrojtesin e tij av.M.Sh., nga Prizreni, per 

shkak te vepres penale rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par.8 lidhur me par.6 dhe par.1 te 

KP-es, sipas aktakuzes së Prokurorise Themelore në Prizren PP.nr.82-14/2022 të datës 

10.03.2022, pas mbajtjes së seancës fillestare publike, në prezencën e Prokurorit themelor  te 

Shtetit në Prizren Naim Gashi, të akuzuarit dhe mbrojtesit te tije, me datë 24.08.2022, mori dhe 

shpalli publikisht këtë: 

A K T G J Y K I M 
 

 

  I akuzuari A.H.,, nga i ati ........, dhe e ëma ........, e vajzërisë ........, i lindur më datë 

........në fsh. ........, tani jeton ne Prizren, ne rr. ........, pnr, ka të kryer fakultetin psikologjik, i pa 

martuar, psikolog, i gjendjes se mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosoves, 

me nr.pers. ........ 

ESHTË  FAJTOR 
 
 

Më datë 06.11.2021, rreth orës 10:30 minuta, në segmentin rrugor Landovicë – Gjonaj, 

saktësisht në afërsi të “........” së fshatit Gjonaj, i pandehuri shkel ligjin për Rregullat e trafikut 

rrugor dhe rrezikon jetën e njerëzve, në atë mënyrë që i pandehuri derisa ishte duke e drejtuar 

automjetin e markes “........”, ngjyrë e zezë, me targa ........, vepron në kundërshtim me nenin 53 

të Ligjit nr. 05/L-088 për Rregullat e Trafikut Rrugor, në atë mënyrë që derisa po lëvizte në 

segmentin Landovicë - Gjonaj, kur arrin në afërsi të ........së fshatit Gjonaj, duke lëvizur me 

shpejtësi të pa përshtatshme për kushtet dhe rrethanat e rrugës ngase rruga ishte me lagështi, pasi 

kalon një kthesë në të majtë, humb kontrollin mbi automjetin dhe duke u bartur, automjeti 

devijon jashtë rrugës duke përfunduar në pjesën e djathtë të saj dhe me pjesën e përparme të 

automjetit përplaset për një shkëmb që gjendej aty, me ç’ rast nga ky vetë aksident pasagjeri - i 

dëmtuari I.H., pëson lëndime të rënda trupore, përkatësisht ndrydhje të indeve të buta të regjionit 
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ijor, thyerje e unazës L3 ijore, të shkaktuara nga veprimi mekanik i mjetit të fortë dhe të furishëm 

si pasojë e aksidentit në trafik, të përshkruara sikurse në akt ekspertimin mjeko – ligjor të datës 

24.01.2022. 

 
Me këto veprime, ka kryer veprën penale, rrezikimi i trafikut publik, nga neni 

370 par.8 dhe 6 lidhur me par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, nr. 06/L-
074. 
 
    

PRANOHET MARREVESHJA, per pranimin e fajesis ne mes te prokurorit te shtetit 

prane Prokuroris themelore ne Prizren, departamenti i pergjithshem penal, dhe te akuzuarit A.H.,, 

ne prezencen e mbrojtesit te tij av.M.Sh., me PP.nr.82-14/2022 te dt.16.02.2022, per shkak te 

vepres penale rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par.8 lidhur me par.6 e par.1 te KP-es. 

  

 Gjykata në bazë të nenit 4, 7, 17, 21, 38, 39, 40, 42, 43, 69, 70, 71, 72 te KPK-se, e nenit 

370 par.8 lidhur me par.6 e 1 te KP-se, dhe neni 233, e 365 te KPPK-es, te akuzuarin e: 

 

GJYKON 

 

Per vepren penale si ne dispozitivin e kesaj aktakuze i shqipton DËNIM ME BURGIM 

në kohëzgjatje prej 6 /gjashte/ muajve, i cili denim do te ekzekutohet ne afatin ligjor prej 15 

diteve pas plotefuqishmerise se ketij aktgjykimi 

 

Duke aplikuar nenin 3 par.2 te KP-se, dhe nenin 44 te KP-se, me propozimin dhe 

pelqimin e te akuzuarit dhe te mbrojtesit te tije-avokat, denimi i shqiptuar me burgim ne 

kohezgjatje prej 6 /gjashte/ muajve, ti zevendsohet me denim me gjobe. Gjykata të akuzuarit  

denimin me burgim ne kohezgjatje prej 6 /gjashte/ muajve, i zevendeson ne denim ne me gjobë 

në shumën prej 700,00 € (shtateqinde) Euro, të cilën denim me gjobe do ta paguaj në afat prej 

15 dite pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse dënimi me gjobë nuk ekzekutohet as me 

detyrim, i njëjti do ti zëvendësohet me dënim burgimi në atë mënyrë që çdo 20 euro nga shuma 

e dënimit të shqiptuar do ti llogaritet një ditë burgim, respektivisht 35 ditë burgim,  

    

Obligohet i akuzuari qe te paguaj shpenzimet e procedures penale sado qe te behen ato ne 

baze te llogaris se gjykates, si dhe njeherit shpenzimet ne emer te paushallit gjyqesor shumen 

prej 30.00 euro, si dhe te shpenzimeve ne emer te kompenzimit te viktimave te krimit ne shumen 

prej 30, 00 euro, ne emer te ekspertizes te komunikacionit rrugor shumen prej 100,00 euro, si 

dhe ne emer te ekspertizes mjeko ligjor shumen prej 20,00 euro, te gjitha keto ne afat prej 15 

diteve, pas plotefuqishmerise se ketij aktgjykimi. 

 

 I demtuari I.H., nga Prizreni rr. ........pnr, per realizimin e kerkeses pasuroro juridike 

udhezohet ne kontest te rregullt civilo juridik. 
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     A r s y e t i m 

Prokuroria Themelore ne Prizren, kesaj gjykate i ka parashtruar aktakuzen me PP.nr.82-

14/2022 te  dt.10.03.2022, kunder te akuzuarit A.H., nga Prizreni, per shkak te vepres penale 

rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par.8 lidhur me par.6 e 1 te KP-es. 

 Gjithashtu Prokuroria Themelore ne Prizren – departamenti i pergjithshem penal, sipas 

aktakuzes PP.nr.82-14/22 te dt.10.03.2022, ne baze te nenit 233 te KPP-es, prokurori themelor i 

shtetit ne Prizren, dhe i akuzuari A.H.,, me mbrojtesin e tije av.M.Sh., nga Prizreni, me 

dt.16.02.2022 kane hyre ne marreveshje mbi pranimin e fajesis konform nenit 233 par.2 te KPP-

es. 

 Gjykata me dt.24.08.2022 ka caktuar dhe ka mbajtur seancen gjyqesore lidhur me 

pranimin e marreveshjes mbi pranimin e fajesis, gjykata konform nenit 233 ka vleresuar 

marreveshjen mbi pranimin e fajesis, ka ndegjuar prokurorin e shtetit i cili ka perfaqesuar 

aktakuzen dhe marreveshjen mbi pranimin e fajesis, te akuzuarin A.H., ne prezencen e mbrojtesit 

te tij av.M.Sh.,, dhe ka vleresuar se i akuzuari e ka kuptuar natyren dhe pasojat e pranimit te 

fajesis, pranimi eshte bere vullnetarisht nga i akuzuari, pas konsulltimeve me mbrojtesin e tij, ka 

vleresuar se nuk ka qene i detyruar ose i shtrenguar ne asnje menyre qe ta pranoj fajesinë. 

 Prokurori i shtetit ka lexuar aktakuzen PP.nr.82-14/22 te dt.10.03.2022 dhe pas leximit 

shkurtimisht ka elaboruar marreveshjen mbi pranimin e fajesis me te cilen marreveshje te 

akuzuarit per vepren penale rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par.8 lidhur me par.6 e 1  te 

KP-es, ka propozuar qe te akuzuarit ti shqiptohet denimi me burgim te zevendesohet  me denim 

me gjobe dhe ate ne lartesi prej 700,00 eurove. 

 Gjykata ka vleresuar se pranimi mbeshtetet ne fakte dhe prova materiale te rastit konkret 

e te cilat jane paraqitur ne aktakuze dhe ne provat materiale te paraqitura nga prokurori te 

pranuara nga i akuzuari si dhe nga deshmit tjera te paraqitura nga prokurori si ekspertiza e 

komunikacionit rrugor, ekspertiza mjeko ligjore, dalja ne vendin e aksidentit. 

 Gjykata eshte e bindur se jane permbushur te gjitha kushtet e parapara ne paragrafin 18 

te nenit 233 te KPP-es, ka pranuar marreveshjen mbi pranimin e fajesis dhe pas perfundimit te 

ndegjimit ne seancen e shqyrtimit fillestar gjyqesor, i ka shqiptuar te akuzuarit per vepren penale 

rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par.8 lidhur me par.6 e 1 te KP-es, denimin me gjobe ne 

shumen pre 700,00 eurove, duke pasur parasysh rrethanat posaqerisht lehtesuese per te 

akuzuarin, ka pranuar fajesin me marreveshje te pershkruar si ne dispozitiv te ketij aktgjykimi, 

pranimin e ka bere ne menyre vullnetare, eshte i penduar, dhe i ka kerkuar falje publike te 

demtuarit dhe se me te njejtit duke i ofruar ndihmen e ka gjetur gjuhen e pajtimit e te 

mirekuptimit, eshte hera e pare qe ka ra ne konflikt me ligjin, premtimin e tij qe ne te ardhmen 

nuk do te perseris vepra te ketilla apo te ngjajshme te karakterit penale e qe do te bie ndesh me 

kodin penal te Kosoves.  

 

Vendimi mbi paushallin  gjyqesor gjykata e bazoi ne kuptim te nenit 450, e 451 te KPPK-se.  

 

Konstatohet se qe ne diten e sotme ky aktgjykim eshte i plotefuqishem 

 

Si u cek edhe më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

    GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 
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Deparatamenti i pergjithshem penal                                    

     P.nr. 79/2022  të datës  19.07.2022  

 

Sekretare Juridike                                                                      Gjyqtari 

Fatime Bajraktari                       Fatmir Krasniqi  


