
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE GJILAN 
 

 

1 (3)  

   
20

20
:0

68
20

3 

Numri i lëndës: 2020:043628 

Datë: 17.06.2020 

Numri i dokumentit:     00968610 

 
 

PKR.nr.44/2020 
 

 
   NË EMËR TË POPULLIT 

 
 
 
          GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti për Krime të Rënda, 
përmes kryetarit të trupit gjykues Agim Ademi, me bashkëpunëtorin profesional Dibran Jusufi, 
në çështjen penale kundër të akuzuarit M.H, nga Ferizaji, për shkak të veprës penale, Rrezikim 
i trafikut publik nga neni 370 paragrafi 5 të KPRK-ës, me mbrojtësin e tij me autorizim 
avokatin Avni Ibrahimi nga Ferizaj, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan, me 
numër PP.I.nr.42/2020, të datës 04.05.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësore dhe publik, 
me datë 15.06.2020, mori dhe shpalli, ndërsa me datë 16.06.2020, përpiloi këtë: 

 
 

 
A K T GJ Y K I M 

 
           
          I akuzuari M.H, nga babai B.., nëna S..., e lindur B..., i lindur me datë ..., në fshatin ..., 
Komuna e Feizajit, me vendbanim në Ferizaj, rr. “...”, p.n., i martuar, baba i 2 fëmijëve, i 
punësuar në Kompaninë “F...” me seli në Ferizaj, i gjendjes së mesme ekonomike, ka të 
përfunduar shkollën e mesme-gjimnazin, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 
 
 

ËSHTË FAJTOR 
           
 
          Me datë 10.04.2020, rreth orës 12:10 minuta, në rrugën “Halim Orana” në Gjilan, duke 
drejtuar automjetin e markës “Opel Corsa”, me tabela të regjistrimit ..., ka rrezikuar trafikun 
publik duke e vënë në rrezik jetën e njerëzve dhe pasurinë e tyre, në atë mënyrë që me të arritur 
përballë furrës “Dora”, shkakton aksident trafiku, duke mos kryer detyrimet e shoferit para se 
të ndërmarrë ndonjë veprim dhe duke mos ia përshtatur shpejtësinë e lëvizjes kushteve dhe 
fushëpamjes në rrugë, ku një veprim i tillë është në kundërshtim me nenin 41 paragrafi 2 dhe 
nenin 53 paragrafi 1 të Ligjit për rregullat e Trafikut Rrugor të Kosovës, ashtu që fillon kthim 
të pasigurte në të majtë pa e marrë harkun e duhur në rrugën “Fatos Limani”, kalon në shiritin e 
kundërt qarkullues dhe me anësoren e përparme të anës së djathtë ndeshet me pjesën e 
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përparme të motoçikletës së markës “Honda Repsoll 1000”, shumëngjyrësh, të cilin e drejtonte 
B.H, i cili ishte duke lëvizur në drejtim të qytetit nga rruga qarkore, me ç’rast si pasojë e këtij 
aksidenti vdes B.H nga Gjilani. 
 
          -Me çka ka kryer veprën penale, Rrezikim i trafikut publik nga neni 370 paragrafi 5 të 
KPRK-ës, 

 
          Andaj, gjyqtari i vetëm gjykues në bazë të nenit 4,17, 38, 40, 42, 71, 72, dhe 79, të 
KPRK-ës, lidhur me nenin 248 dhe 365 të KPPRK-ës, të akuzuarin: 
 
 
 

E GJYKON 
 
           Të akuzuarin M.H, me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 18 (tetëmbëdhjetë) muajve 
dënim burgu efektiv, të cilin dënim me burgim i njëjti do ta mbaj në afat prej 15 dite, nga dita e 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.   
 
          Në dënimin e shqiptuar me burgim, do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim 
prej datës 10.04.2020 deri me datë 15.06.2020. 
 
           Përfaqësuesi i të ndjerit B.H, i dëmtuari D.H për realizimin e kërkesës pasurore juridike, 
udhëzohet në kontest civil 
 
           Obligohet i akuzuari që të paguajë shpenzimet procedurale sipas përllogaritjes 
përfundimtare të kësaj gjykate, paushallin gjyqësor në shumën prej 50 € (pesëdhjetë euro) si 
dhe 50 € (pesëdhjetë euro) në emër të kompensimit për viktimat e krimit, në afat prej 15 ditësh 
pas ditës pasuese të plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të 
dhunshëm. 
 

A r s y e t i m 
 
 

          Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të Rënda, ka paraqitur 
aktakuzën me numër PP.I.nr.42/2020, të datës 04.05.2020, kundër të pandehurit M.H, nga 
Ferizaji, për shkak të veprës penale, Rrezikim i trafikut publik nga neni 370 paragrafi 5 të 
KPRK-ës. 
 
          Me datë 12.06.2020, Prokuroria Themelore në Gjilan-Departamenti për Krime të Rënda, 
ka paraqitur në gjykatë marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë me të akuzuarin M.H. Gjykata 
me datë 15.06.2020, pas dëgjimit të palëve ka marrë aktvendim me të cilin ka pranuar 
marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë ngase ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet 
ligjore për një gjë të tillë në bazë të nenit 233 të KPP-së. Në këtë aspekt gjykata, ka konstatuar 
se marrëveshja mbi pranimin e fajësisë e arritur mes Prokurorisë Themelore në Gjilan si dhe të 
pandehurit M.H, me mbrojtësin e tij, i përmbush të gjitha kushtet ligjore si dhe e njëjta është 
arritur në bazë të nenit 233 të KPP-ës, po ashtu gjykata ka konstatuar faktin se pranimi i 
fajësisë është bërë vullnetarisht pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij, se 
pranimi i fajësisë mbështet në faktet dhe prova materiale të rastit konkret të cilat paraqiten në 
aktakuzë  si dhe nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara nga neni 253 paragrafi 1 e 2 të 
KPP-së. 
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          Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: se i pandehuri M.H 
nga Ferizaj, e ka kryer veprën penale, Rrezikim i trafikut publik nga neni 370 paragrafi 5 të 
KPRK-ës, si në vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 
          Gjykata, me rastin e shqiptimit të dënimit duke u bazuar në nenin 75 paragrafi 1, nën 
paragrafi 3 të KPRK-ës, ka vlerësuar se duhet të aprovohet rekomandimi i paraqitur me 
marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë që të pandehurit ti shqiptohet dënim me burgim në 
kohëzgjatje prej 18 muajve, në të cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim 
nga data 10.04.2020 deri me datë 15.06.2020, ngase duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat 
dhe provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës, ky dënim do të jetë i drejtë dhe në harmoni me 
peshën e veprës penale dhe përgjegjësinë penale të kryesit. 
 
          Sipas bindjes së gjykatës, dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurit, duke i marr parasysh 
rrethanat e  përmendura më lartë është dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës 
penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurës. 
 
          Gjykata, po ashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit 
nga neni 41 të KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurës nga kryerja e veprave 
penale dhe rehabilitimin e tij, parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale, 
shprehja e gjykimit shoqëror për veprën penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit 
për respektimin e ligjit. 
 
          Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të të 
pandehurit gjyqtari i vetëm gjykues duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-ës, ka 
vendosur që të pandehurit ta obligojë ti paguajë shpenzimet procedurale sipas përllogaritjes 
përfundimtare nga ana e gjykatës dhe  paushallin gjyqësor në shumën prej 50 euro, si dhe 
shumën prej 50 euro, për kompensimin e viktimave të krimit edhe atë në kuptim të nenit 39 
paragrafi 3.1 të Ligjit për Kompensim e Viktimave të Krimit, në afat prej 15 ditëve pas 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  
 
          Konform nenit 463 të KPP-ës, pala e dëmtuar D.H, për realizimin e kërkesës pasurore 
juridike  udhëzohet në kontest të rregullt juridiko civil. 
 
          Andaj duke u bazuar në të lartcekura gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.42/2020 
Me datë 16.06.2020 

 
Bashkëpunëtori profesional,                                                      Kryetari i trupit gjykues, 
        Dibran Jusufi                       Agim Ademi 
 
KËSHILLA JURIDIKE: Ndaj këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e Apelit 
në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të njëjtit. Ankesa në kopje të 
mjaftueshme i paraqitet kësaj Gjykate Themelore. 


