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P.nr.50/13 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

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

Juridike  F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit E. M. H. nga fshati R. 

Komuna e Vitisë , për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 297 

paragraf 5 lidhur me paragraf 3 të KPK-së, e duke vendosur sipas aktakuzës të PTH në 

Prizren PPnr.1060/12 të datës 28.05.2012, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur  me dt. 

24.08.2018 në prezencë të PSH Elfete Purova, të akuzuarit, muarrë dhe publikisht shpalli 

ketë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari E. H., nga i ati M. e ëma N. e vajzërisë D., i lindur me 31.01.1990, në 

Gjilan , me vendbanim në fshatin R., Komuna e Vitisë ,ka të kryer shkollën e mesme, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

Se me dt.02.02.2012, rreth orës 12:00 në rrugën magjistrale Suharekë – Prishtinë , 

saktësisht në dalje të fshatit D. , nga pakujdesia , rrezikon trafikun publik dhe jetën e 

njerëzve si pjesëmarrës në komunikacion rrugor , duke drejtuar automjetin e udhëtarëve 

të markës BMW-M3 me targa të regjistrimit GE-........., ngjyrë e zezë , vepron në 

kundërshtim me nenin 54 dhe 72 të LSKRR-së, në atë mënyrë që shpejtësinë e lëvizjes së 

automjetit nuk ia përshtat kushteve , gjendjes dhe rrethanave në rrugë , me qense ishte 

rrugë me ngrica , kur vie në vendin kritik ndërmerr veprimin e tejkalimit , pa u siguruar 

paraprakisht se me këtë veprim nuk do të i rrezikonte pjesëmarrësit tjerë në 

komunikacion , ku gjatë përfundimit të tejkalimit, tenton të kthehet në shiritin e vet 

qarkullues , me ç’rast humb kontrollin ndaj automjetit, me pjesën e pasme të anës së 

djathtë e godet mbrojtësin e rrugës në anën e djathtë , e më pasë bartet tërësisht në shiritin 

e kundërt të lëvizjes , ku me pjesën frontale të automjetit godet pjesën e përparme të 

kombit të markës “Fiat Ducato” me targa të regjistrimit  02-...-BD , të cilin e drejtonte në 

drejtimin e tij të lëvizjes , i dëmtuari A. M., ku si pasojë , pos dëmeve materiale në 

automjete, lëndime të rënda trupore pëson i dëmtuari A. M., dhe atë thyerje e mbigjurit të 

majtë me ndrydhje të kofshës së majtë, bashkëudhëtari në automjetin e të pandehurit, i 

dëmtuari A. H. , tronditje trunore , thyerje të ashtit të hundës , me gërvishje të hundës , 

gjakëderdhje të kapakut të syrit majtas , ndrydhje të gjoksit , ndërsa lëndime të lehta 

trupore pësojnë , bashkëudhëtari në automjetin e të pandehurit A. S., si dhe 

bashkëudhëtari në automjetin e të dëmtuarit F. A.. 

 

      Këso dore ka kryer  veprēn penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 297 paragrafi 5  

lidhur  me par. 3 të KPK-së. 

 

Gjykata nē kuptim te nenit 41, 43,45 ,73, si dhe nenit 297 paragraf 5 lidhur me 

paragraf 3 të KPK, të akuzuarit, ia shqipton: 

 

 

 



 2 

 

DENIMIN ME BURG 

 

Të akuzuarit E. H.  i shqipton denimin me burg në kohëzgjatje prej 3 muaj. 

Me kërkesen e të akuzuarit  e në përputhje me nenin 47 të KP-së : 

Dënim me burgim prej 3 muajësh i zëvendësohet ne dënim me gjobë në 

shumë prej 1200 € (njëmijë e dyqind Euro), i cili duhet te paguaj ne afat prej 15 ditesh 

pas plotfuqishmeris se këtij aktgjykimi.  

 

 Obligohet i akuzuari  me  shpenzimet  e procedurës, në emër të paushallit 

gjyqësor të paguaj shumën prej 30 €,në emër  të ekspertit të komunikacionit  shumën prej 

40.88 €, në emër të ekspertizës mjeksore shumën prej 82 €, në emër të taksës për 

kompenzimin të viktimave shumën 30 ,të gjitha këto pas plotëfuqishmeris se këtij 

aktgjykimi. 

 

  Të dëmtuarit A. M. , A. S. , A. H. dhe F. A. udhëzohen në kontest civil.  

 

A r s y e t i m 

 

PTH në Prizren me aktakuzën PPnr.1060/12 të datës 28.05.2012, ka akuzuar E. 

M. H. nga fshati R. Komuna e Vitisë , për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut 

publik nga neni 297 paragraf 5 lidhur me paragraf 3 të KPK-së, aktakuzën  të cilen gjatë 

seancës gjyqësore  prej fillimit  gjer nē mbarimin e tij  e ka përfaqësuar  PSH Elfete 

Purova, i cili   në tërsi ngel pranë të dhënave si nē aktakuzë, i akuzuari të shpallet fajtor 

dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.24.08.2018 dhe nē vetë pranimin 

nga ana e tē akuzuarit, ka vërtetuar këtē gjendje faktike: 

 

Në tersi është vërtetuar se me datë 02.02.2012, rreth orës 12:00 në rrugën 

magjistrale Suharekë – Prishtinë , saktësisht në dalje të fshatit D. , nga pakujdesia , 

rrezikon trafikun publik dhe jetën e njerëzve si pjesëmarrës në komunikacion rrugor , 

duke drejtuar automjetin e udhëtarëve të markës BMW-M3 me targa të regjistrimit GE-

........., ngjyrë e zezë , vepron në kundërshtim me nenin 54 dhe 72 të LSKRR-së, në atë 

mënyrë që shpejtësinë e lëvizjes së automjetit nuk ia përshtat kushteve , gjendjes dhe 

rrethanave në rrugë , me qense ishte rrugë me ngrica , kur vie në vendin kritik ndërmerr 

veprimin e tejkalimit , pa u siguruar paraprakisht se me këtë veprim nuk do të i rrezikonte 

pjesëmarrësit tjerë në komunikacion , ku gjatë përfundimit të tejkalimit, tenton të kthehet 

në shiritin e vet qarkullues , me ç’rast humb kontrollin ndaj automjetit, me pjesën e 

pasme të anës së djathtë e godet mbrojtësin e rrugës në anën e djathtë , e më pasë bartet 

tërësisht në shiritin e kundërt të lëvizjes , ku me pjesën frontale të automjetit godet pjesën 

e përparme të kombit të markës “Fiat Ducato” me targa të regjistrimit  02-...-BD , të cilin 

e drejtonte në drejtimin e tij të lëvizjes , i dëmtuari A. M., ku si pasojë , pos dëmeve 

materiale në automjete, lëndime të rënda trupore pëson i dëmtuari A. M., dhe atë thyerje 

e mbigjurit të majtë me ndrydhje të kofshës së majtë, bashkëudhëtari në automjetin e të 

pandehurit, i dëmtuari A. H. , tronditje trunore , thyerje të ashtit të hundës , me gërvishje 

të hundës , gjakëderdhje të kapakut të syrit majtas , ndrydhje të gjoksit , ndërsa lëndime 

të lehta trupore pësojnë , bashkëudhëtari në automjetin e të pandehurit A. S., si dhe 

bashkëudhëtari në automjetin e të dëmtuarit F. A.. 

 

Ketë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i të akuzuarit i cili në 

shqyrtim gjyqësor e ka pranuar fajsin. 
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Gjykata  sipas  detyrës zyrtare  konform nenit 259 të KPP në shkresat e lēndës  

nuk ka gjetur  ndonjë provë të pa pranueshme dhe poashtu  gjykata ka vërtetuar  se i 

akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsis, pranimi i fajit  nga ana e të 

akuzuarit është bërë vullnetarisht në shqyrtimin gjyqësor, pranimi ështe mbështetur në 

faktet  e qështjes qē përmban aktakuza, siq janë, konstatimi dhe mendimi i sekspertit të 

komunuikacionit inxh.M. D., të datës 16.05.2012, lidhur me lëshimet dhe parregullësitë 

në komunikacion gjatë drejtimit të automjetit nga ana e të pandehurit , mendimi i 

ekspertit mjeko ligjor Dr. Xh. K. , të datës 14.15.2012,në skicën provizore të vendit të 

ngjarjes si dhe fotodokumentacioni, të cilat gjinden në shkresat e lëndes si prova 

materiale të paraqitura ndaj të akuzuarit nga  ana e PTH në Prizren. 

 

Gjykata poashtu  në tērsi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajsis në shqyrtimin 

gjyqësor  nga ana e tē akuzuarit është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 248  nga se 

nuk egziston ndonjë  nga arsyerat dhe kushtet pēr hudhjen e aktakuzes, apo pushimin e 

procedurēs penale si dhe nenit 253 te KPP. Dhe nga këto fakte  të cilat i përmban 

aktakuzes, gjykata ka ardhur nē përfundim se me veprimin e të akuzuarit formohen të 

gjitha elementet  e qënjes  së veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 297 

paragraf 5 lidhur me paragraf 3 tē KP, gjykata ka vendosur të akuzuarin ta shpallë fajtor 

dhe ia shqiptoi  dënimin siqë është cek në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata gjatē marrjes së vendimit  mbi denimin ka vlersuar tē gjitha rrethanat nē 

kuptim tē nenit 73 dhe 74 të KP. 

 

Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se i akuzuari  ka patur qëndrim 

korrekt ndaj gjykatës, është  hera e parë që ndeshet  me ligjin,nga kryerja e vepres ka 

kaluar kohë e gjatë e në ndërkohe i akuzuari nuk ka pas probleme tjera me ligjin , kurse  

rrethan posaqerisht  rënduese nuk gjeti. 

Gjykata pranimin nē tērsi tē veprēs  se kryer nga i akuzuari e ka qmuarë si rrethan 

posaqerisht letësuese dhe në përputhje me nenin 75 dhe 76 ka shqiptuar denim nën 

minimumin ligjor e bindur se edhe me denimin e shqiptuar do të arrihet qëllimi i denimit 

në parandalimin e kryersit në kryerjen e veprave penale në të ardhëmen,parandalimin e 

personave të tjerë  nga kryerja e veprave penale dhe gjykimin shoqrorë,ngritjen e 

vetëdijes ,moralit në respektimin e ligjit të proklamuara me nenin 41  të KP-së. 

  

              Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u muarrë në kuptim të nenit 452 par 1 të 

KPP. 

Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike u morë ne kuptim të nenint 463 . 

 

                      GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

                            P.nr.50/13 të dt 24.08.2018 

 

Sek. Juridike                  G j y q t a r i  

F. Kabashi                             Robert Tunaj 

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palet e pa knaqura kanë të drejtë ankese ne afat prej 15 

ditesh, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmes kësaj gjykate. 


