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Numri i lëndës: 2019:072145 

Datë: 13.02.2019 

Numri i dokumentit:     00224828 

 
P.nr.40/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

                                                                                                                                                                                               

GJYKATA  THEMELORE  PRIZREN – DEGA  NË  SUHAREKË, Gjyqtari  Qemail  Suka  me  

Sek. Juridike Vjollca Haziraj, në  lëndën  penale  PP.II.nr.1-9/19 të datës  28.01.2019, ndaj të 

akuzuarit R. C. nga fsh. G. |Komuna Suhareke, per shkak te vepres penale rrezikimi i trafikut 

pbulik nga neni 378 par. 9 lidhur me par. 6  te KP-së, duke  vendosur  sipas  aktakuzës  të  PTH  

në  Prizren,  në prezencën  e  Prokurorit të shtetit Milot Krasniqi,    të akuzuarit, mbrojtesit te tij 

avokatit me autorizim M. Q., me daten 01.02.2019  morri, publikisht shpalli dhe me datë 

11.02.2019  përpiloi këtë:  

 
A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I  Akuzuari: R. C., na i ati R., e ëma R. e lindur S.,  i lindur me dt. 13.01.1984 ne fsh. 

G. Komuna Suhareke, i martuar, ka te kryer fakultetin, me profesion ingjinier, i gjendjes se 

dobët ekonomike, shqiptar shtetas i Republikes se Kosoves, me numër personal ............., ka  

qene ne paraburgim nga dt. 02.01.2019 deri me dt. 14.01.2019  dhe nen masen e arrestit 

shtëpiak nga dt. 14.012019 deri me dt. 02.02.2019  

 
                                                         ËSHTË   FAJTOR 

 

Sepse me date 02.01.2019  rreth ores 17.00 minuta, ne rrugen e fshatit S. Komuna e 

Suahrekes, saktesisht  perball lokalit afarist – lulishtes “F.”, i pandehuri derisa drejtonte 

automjetin e markes dhe tipit “renault Kango”, me targa te regjisrimit 04-...-GN,  ngjyre hiri 

nga pakujdesia rrezikon pjesmarresit ne komunikacion dhe vene ne rrezik jeten e njerzve  ne 

ate menyre qe kur arrin ne vendin kritik, nuk ia pershat shpjetesin e levizjes, kushteve dhe 

rrethanave ne rruge pasi qe edhe ishte vendbanim edhe ne rastet kur rruga kalohet nga personat 

e moshuar shoferi detyrohet ta ndal automjetin ne menyre qe tua mundesoj personave ta 

kalojne rrugen duke mos e verejtur pranin e kembesorit  i cili ishte duke trupuar rrugen nga ana 

e majte per ne anen e djathte te rruges dhe gjate kalimit  te rruges kur arrin ne perfundim te 

kalimit te rruges ne ato momente goditet me pjesen e perparme te automjetit te anes se djathte, 

gjegjesisht me parafango dhe pas goditjes së te njejtit me pejsen anesore te anes se djathte pas 

rrotullimit mbi automjet bjen në rrugë në largësi nga pika e kontaktit rreth 9.80, dhe ndalet para 

vijes së pasme te mjetit te ndaluar, si pasoje e se ciles i demtuari-tani i ndjeri S. H. pëson  

lendime trupore, vdekje prurese, ku më pas ekipi i mjekve kujdestar konstaton edhe vdekjen e 

tij.   
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     Me  këto  veprime  ka  kryer  veprën  penale  rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par. 9 

lidhur me par. 6 te  KP-së. 

 

         Prandaj gjykata  në  kuptim  të  nenit  41, 43, 46, 47, 51, 52, 62, par. 2 pika 2. neni 67  
par. 1 dhe 2, neni 73, 74,  të  KP-së,  si  dhe  nenit  378  par.9  lidhur me par. 6 të  KP-së, 
dhe neni 359 par. 1 dhe 2 dhe neni 365 të KPP-së,   i  shqipton: 

 

                                                              DENIM ME BURGIM 

Prej 1 (nje) viti, në të cilin dënim llogaritet edhe koha e kaluar ne paraburgim nga 
dt. 02.01.2019 deri me dt. 14.01.2019 dhe nen masen e arrestit shtepiak nga dt. 
14.01.2019 deri me dt. 02.02.2019, dhe 

 
                                            DENIM PLOTESUES 

I ndalohet drejtimi i atuomjeteve te kategorise B, ne afatin prej (dy) viteve pas 
plotefuqishmerisë së ketij aktgjykimi.  

Obligohet i  akuzuari qe ne emër te shpenzimeve të ekspertizës se komunikacionit 
te paguaj shumen prej 40.88 euro, ne emer te shpenzimeve të ekzaminimit të vendit të 
ngjarjes shumen prej 20.44 euro, ne emer te  kompenzimit të viktimave te krimit shumën 
prej 30 euro,  si dhe ne emër te paushallit gjyqësor shumen prej 30 euro, te gjitha keto 
pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 
     Perfaqesuesi ligjor i te ndjerit, B. H.,  per realizimin e kerkeses pasurore-juridike, 
udhëzohet ne kontest te rregullt civil. 
 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

       PTH. në    Prizren  me  aktakuzën PP.II.nr.1-9/19 të datës  28.01.2019, ndaj të 
akuzuarit R. C. nga fsh. G. Komuna Suhareke, per shkak te vepres penale rrezikimi i 
trafikut pbulik nga neni 378 par. 9 lidhur me par. 6  te KP-së, aktakuzën  të  cilën  gjate  
seancës  fillestare  e  ka  përfaqësuar  P.TH ne Prizren   Milot Krasniqi   i cili  në  tërsi  ngel  
prane  të  dhënave  si  në  aktakuzë  që  i  akuzuari   të  shpallet  fajtor  dhe  të  dënohet  
sipas  ligjit. 
              I akuzuari R. C. në seancën  shqyrtimit fillestar  u deklarua fajtor dhe për këtë 
gjykata nuk i administroi provat në përputhje me ligjin mbi pranimin e fajit. 

 Gjykata ne shqyrtimin e sotëm  dhe me vet pranimin nga ana e te akuzuarit ka 
vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.                   

           Gjykata sipas detyrës zyrtare konform nenit 257 te KPP-së, ne shkresat e 
lendes nuk ka gjetur ndonjë prove te pa pranueshme dhe po ashtu gjykata ka vërtetuar se 
i akuzuari, e  ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit te fajësisë, pranimi i fajit nga ana 
e te akuzuarit,  është bere vullnetarisht ne shqyrtimin fillestar, pranimi është mbështetur 
ne faktet e çështjes qe përmban aktakuza,  te cilat gjinden ne shkresat e lendes si dhe  
provat  materiale  te  paraqitura ndaj te akuzuarit nga ana e PTH-së ne Prizren. 

Gjykata po ashtu ne tërësi ka ardhur ne përfundim se pranimi i fajësisë ne 
shqyrtimin fillestare  nga ana e te akuzuarit,   është bërë ne pajtim me dispozitat e nenit 
248 te KPP-së, nga se nuk ekzistojnë ndonjë nga aresyet dhe kushtet për hudhjen e 
aktakuzës, apo pushimin e procedurës penale.  

Nga këto fakte te cilat i përmbanë aktakuza, Gjykata ka ardhur ne përfundim se me 
veprimet e te akuzuarit formohen te gjitha elementet e veprës penale rrezikimi i trafikut 
publik nga neni 378 par. 9 lidhur me par. 6 te  KPK-së,  andaj Gjykata ka vendosur se 
akuzuari është fajtor dhe i shqiptoi dënimin si ne dispozitiv  te ketij aktgjykimi. 

Mbrojtësi i të akuzuarit av. M. Q. deklaroi që nga fillimi i mbrojturi im ka qen 
bashkpunues me organent e ndjekjes vullneti i tij ka qen që ta pranoj fajësinë e këtë e 
dëshmon edhe deklarata e dhënë para prokurorit të çështjes ku i njëji ka deklaruar se e 
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ndien veten fajtor, i akuzuari ndien keqardhje të thellë për rastin i njëji edhe sot është i 
shqetësuar dhe këtë rastë e ka përjetuar jashtzakonisht rëndë. 

 Ne momentin e aksidentit i mbrojturi im ka tentuar ti jap ndihme tani te ndjerit 
gjithashtu nuk eshte larguar nga vendi i ngjarjes si dhe ka njofutar emergjencen per te 
ndihmuar te aksidentuarin. 

I mbrojturi im eshte kryefamiljar mbajtes i  familjes pra i vetmi anetare i familjes 
eshte i punesuar tani familjet jane pajtuar ne mes vete dhe te dy palet kane shprehur 
keqardhje per kete rast. Gjithashtu i propozoj gjykates qe edhe zyrtarisht te kujdeset per 
rrethanat lehtesuese per kete qeshtje. Ne kuptim te asaj qe te merr parasysh edhe 
rrethanat dhe kushet ne te cilat ka ndodhe ky aksident. Te gjithe keto qe i theksova me 
larte i propozoj gjykates qe te i merr rrethanat lehtesuese per llojin dhe lartesin e 
denimit. 

Përfaqësuesi ligjor i të ndjerit B. H., deklaroi se sa i përket këtij rasti për ne është i 
mbyllur jemi deklaruar njëherë dhe nuk kemi dëshirë që kjo çështje të shtyhet dhe të 
prolongohet, deklaron se nuk i bashkangjitet ndjekjes ndërsa parashtron kërkesë 
pasurore juridike të cilën do ta siguroj nga kompania e sigurimit.  

              Gjykata gjatë shçiptimit dhe matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit, e në kuptim 
të nenit 73 të KP-së, pati parasysh të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në llojin dhe 
lartësinë e dënimit, duke pas parasysh shkallën e përgjegjësisë penale e këtu të akuzuarit, 
intensitetin e rrezikimit apo të dëmtimit të vlerës së  mbrojtur, në këtë çështje penale-
juridike vlera e mbrojtur është jeta e njerëzve respektivisht kemi të bëjmë me humbjen e 
një jete, si rrethanë rënduese mori parasysh, rrethanat në të cilat është kryer vepra 
penale, duke mos ia përshtatur lëvizjen e automjetit kushteve dhe rrethanave të rrugës i 
akuzuari ditën kritike,  ka lëvizë me një shpejtësi  të automjetit, së paku 65 km/h, ku 
dukshmëria,  ka qen e kufizuar si dhe pengesës dritës vërbuese gjatë përballkalimit të 
automjetit tjetër,  gjithashtu si rrethan rënduese  merr  faktin se i njëjti  nga kjo gjykatë,  
me datë 11.09.2008  me aktgjykim të formës së prerë P.nr.384/08 është gjetur fajtor  për 
veprën penale rrezikim i trafikut publik  me pasoja për të dëmtuarin lëndim i lehtë 
trupor, si rrethanë rënduese mori parasysh edhe faktin se përkundër masave të 
ndërmarra nga shteti numri i veprave penale të natyrës së tillë nuk është duke u 
zvogëluar, ndërsa si rrethanë lehtësuese gjykata pati parasysh faktin e pranimit të 
fajësisë nga i akuzuari, me familjarët e të ndjerit nuk kanë mosmarëveshje në mes vete, 

përfaqësuesi ligjor i të ndjerit nuk i është bashkangjitur ndjekjes penale, është person i moshës 

relativisht të re,  është familjar,  andaj gjykata të akuzuarit i shqiptoi dënimin si në 
dispozitiv të aktgjykimi, me bindje se dënimi i tillë i shqiptuar, te i akuzuari do të ndikojë 
pozitivisht, dhe se e njëjti i përgjigjet intensitetit dhe shkallës së përgjegjësisë penale 
juridike, dhe se ky dënim i shqiptuar është në proporcion me veprën penale të kryer dhe 
në rrethanat personale të cilët i posedon i akuzuari.  
              Gjykata ia shqiptoi  edhe dënimin  plotësues ndalimi i drejtimit të automjetit  në 
kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve për kategorinë “B” e cila do të llogaritet, pas 
plotfuqishmërisë së aktgjykimit, konform nenit 67 par. 1 të KP-së. 
 

          Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike e mori ne kuptim te nenit 463 te KPP-së.  
          Vendimi mbi shpenzimet e procedurës e mori  ne kuptim te nenit 452 par. 1   te KPP-
së.  
                            GJYKATA THEMELORE  PRIZREN – DEGA NË SUHAREKE 

Sek. juridike                                                                                                                       Gj y q t a ri 

Vjollca Haziraj                                        Qemail  Suka 

                                                                                                           

KESHILLE   JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka  të drejtë ankese në 

                                             afat prej 15 dite, nga dita e marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit  

                                         në Prishtine, përmes kësaj Gjykate.  


