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Numri i lëndës: 2019:081778 

Datë: 21.01.2020 

Numri i dokumentit:     00772950 

 

P.nr. 108/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë, gjyqtari Robert Tunaj, me sek. Juridike 

F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit L. V. G. , për shkak të veprës penale rrezikim 

i trafikut publik nge neni 378 parag.8 lidhur me parag.6 të Kodi Penalme nr.04/L-082, e duke 

vendosur sipas aktakuzës të PTH në Prizren PP.II.nr. 207-11/2019 të datës 27.03.2019, në 

shqyrtimin fillestar të mbajtur me dt.20.01.2019, në prezencë të PSH Mehreme Hoxha të 

akuzuarit dhe mbrojtësit av.A. H., mori dhe publikisht shpalli,ndërsa me daten 21.01.2020 

përpiloi  ketë: 

A K T G J Y K I M 
 

I akuzuari L. G., nga i ati V., dhe e ëma B., e lindur B., i lindur më datë 11.05.1988, në 

fshatin D.-Komuna e Suharekës, me nr të letërnjoftimit ..................., ku edhe jeton, ka kryer 

shkollën e mesme, i pamartuar, punëtor, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës.  

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

 Me datë 31.12.2018, rreth orës 15.30 min në fshatin D. – komuna e Suharekës, në rrugën 

“UÇK”, i pandehuri duke drejtuar automjetin e markës “WV Golf”, ngjyrë hiri, me targa të 

regjistrimit 04-...-GE, vepron në kundërshtim me nenin 53 të Ligjit nr.05/L-088 për Rregullat e 

Trafikut Rrugor, duke rrezikuar jetën e njerzëve si pjesëmarrës në komunikacion, i pandehuri 

duke drejtuar automjetin e lartcekuar, si pasojë vozitjes së pakujdeshme dhe si rrjedhojë e 

mospërshtatjes së shpejtsisë së lëvizjes me kushtet  dhe rrethanat e rrugës, i pandehuri e humb 

kontrollin mbi automjetin e tij, duke kaluar në shiritin e kundërt të lëvizjes, ku me pjesën e 

përparme  të automjetit e godet automjetin e markës “Opel Vectra”, ngjyrë hiri, pa targa të 

regjistrimitnë pjesën e përparme të cilën e drejtonte i dëmtuari Sh. B., ku si rrejdhojë e këtij e 

aksidentit, i dëmtuari F. G.  i cili ka qenë pasagjer në veturën e të pandehurit, pëson kontuzione 

në kokë, plagë mbretëse në kokë, dërmishje në fytyrë dhe thyrje të ashtit të klavikulës së djathë 

dhe eshtrave të hundës, duke i shkaktuar lendime të rënda trupore , kurse lëndime të lehta trupore 

me pasojë të përkohshme për shëndetin pësojnë të dëmtuarit F. G., Sh. B. si dhe vet L. G.. 

 

 Me këtë ka kryer veprën penale rrezikimi public nga neni 378 parag.8 lidhur me parag.6 i Kodit 

Penal me nr.04/L-082. 
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 Pranohet marrveshja  mbi pranimin e fajsisë PP/II.nr207-11/19 e lidhur  mes prokurorit 

të Shtetit - Prokuroris  Themelore  në Prizren  e nënshkruar  nga Kryeprokurori i Prokuroris  

Themelore dhe  prokurori i qështjes në njërën anë dhe të akuzuarit L. G. dhe mbrojtësit të tij av. 

A. H. në anën tjetër. 

 

 Andaj gjykata  ne kuptim të neneve 41,42,43,50,51,52,73,74  dhe  378 parag.8 lidhur me parag.6  

të  KP te akuzuarit i shqipton: 
 

     DENIMIN ME  KUSHT  

 

Denim me burg në kohëzgjatje prej  6  muajsh i cili nuk do të ekzekutohet  nëse  në afatin 

e verifikimit  prej një vitit  nuk kryen vepër tjeter penale. 
 

Obligohet i akuzuari ti paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë paushallin 

gjyqesor  në shumë prej 20 €, taksën për kompenzim të viktimave të krimit shumën prej 30 euro, 

ekspertizen e komunikacionit në shumë prej 40.88 euro, ekspertize mjeko-ligjore  shumën prej 

50 euro. 

 

Të dëmtuarit F. G.,f. G. dhe Sh. B. të gjithë nga fshati D. për realizimin e kërkeses 

pasurore udhëzohen në kontest të rregullt civil. 

Urdhërohet  administrata e gjykatës  ta regjistroi marrveshjen e bërë me shkrim në  

shkresat  e  lëndës të regjistruar  si shkresë  zyrtare  në këtë qështje  penale. 

A r s y e t i m 
 

PTH në Prizren me aktakuzën PP.II.nr.207-11/19 i dt.27.03.2019, ka akuzuar  L. V. G., 

për shkak të veprës penale rrezikim i trafikut publik nga neni 378 parag.8 lidhur me parag.6 të 

KP, aktakuzen të cilën gjatë séancës fillestare  prej fillimit  gjerë në mbarimin e saj e ka 

përfaqësuar  PSH Mehreme Hoxha , e cila në tërësi ngel pranë të dhënave si në aktakuzë  që i 

akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit, në përputhje me marrëveshjen  mbi pranimin 

e fajsisë  e cila  i është bashkangjitur  aktakuzës. 

Të akuzuarin në ketë qështje penale e ka mbrojtur  av.A. H., i cili në seancë  për  

shqyrtimin e marrëveshjes  ka deklaruar  se  marrëveshja  është nënshkruar  me vullnetin e  lirë 

të palëve  pa kurrfarë  ndërhyrje apo shtytje  nga jashtë, pos  vullnetit të  lirë të  shprehur   nga  

vetë  i akuzuari, andaj  në  përputhje me atë marrëveshje  kërkoi nga  gjykata  të akuzuarin të 

shpalle fajtor  dhe të dënoi  në përputhje  me marrëveshjen. 

I akuzuari  gjithashtu  në  seancën për  shqyrtimin e marrëveshjes  për  pranim të fajsisë 

ka deklaruar se ka qenë i vetëdijshem, i informuar me benificionet  dhe pasojat  e nënshkrimit të  

kësaj marrëveshje  dhe se me vullnetin e lirë në prani të mbrojtjes e ka nënshkruar të njejtën dhe 

ka heq dorë nga një gjykim i rregullt, ku do te  administroheshin provat, në shkëmbim të një 

dënimi me  të butë. 

  

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.20.01.2020 dëgjoi palët  ku PSH  ngeli 

si në aktakuzë  dhe kërkoi nga  gjykata  të aprovoi  marrëveshjen  mbi pranimin e fajsisë dhe të 

akuzuarit  ti shqiptoi  dënimin e  propozuar  në marrëveshje të rekomanduar  në piken  IV  të 

marrëveshjes, pasi që marrëveshja është nënshkruar me vullnetin e palëve dhe është në përputhje 

me nenin 233 pika 18 e KPP. 

 

I akuzuari dhe avokati i tij gjithashtu kërkuan që gjykata  të aprovon marrëveshjen dhe ti  

shqiptoi dënimin e rekomanduar  në pikën IV të  saj. 
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Gjykata ka vlerësuar se marrëveshja të pranohet pasi që e njëjta është në përputhje  edhe  

me  provat  materiale  që  i janë bashkangjitur  aktakuzës nga Prokuroria e Shtetit  dhe se e njëjta 

nuk është në kundërshtim  me paragrafin 18 të nenit 233 te KPP dhe ka  shqiptuar  dënimin  e 

rekomanduar  si në marrëveshje.  

 

Vendimi mbi kërkesën pasuroro-juridike u muarrë në kuptim të nenit 463 paragrafi 1 dhe 

2 të KPP. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit 450 dhe 453 të KPP. 

 

Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë kompenzimin e viktimave të 

krimit është marr konform nenit 39 par.3 nën par.3.2 të Ligjit për kompenzimin e viktimave të 

krimit. 

 
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

Departamenti i përgjithshëm 

P.nr.108/19  të dt. 20.01.2020 

 

 

Sek. Juridike                  G j y q t a r i  

F. Kabashi                             Robert Tunaj 

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: 

 Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë  ankese  në Gjykaten  e Apelit në Prishtinë, 

në afat prej 15 ditesh , llogaritur nga dita e pranimit të tij , ankesa  dorëzohet përmes  kësaj 

gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 

 
 

 

 

  


