
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINE 
 

 

1 (4)  

   
2
0
1
9
:1
6
5
5
5
3

 

Numri i lëndës: 2019:165552 

Datë: 27.01.2020 

Numri i dokumentit:     00789579 

 

                                P.nr.1929/2014                

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/Departamenti i Përgjithshëm, Gjyqtari Agim 

Kuçi, me Bashkëpunëtorin Profesional Lavdim Mehmeti, në çështjen penale, kundër të 

pandehurit A.H. nga Prishtina, për shkak të veprës penale Rrezikim i Trafikut Publik nga neni 

378 par.8 lidhur me par 1.të KPRK-së, dhe veprës penale, Mosdhënia e ndihmës personit të 

lënduar në fatkeqësinë e trafikut publik nga neni 382 par 1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës 

se Prokurorisë Themelore në Prishtinë, me shenjën PP.II.nr.3228/13, të datës, 11.09.2014, në 

seancën e shqyrtimit fillestar, të mbajtur në dt. 21.1.2020, në praninë e Prokurorit të Shtetit-

Menduhi Kastrasti  dhe të pandehurit A. H., në  bazë të nenit 365 dhe 366 par 1 të KPPRK-së, 

me datën, 21.1.2020, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me dt.27.1.2020, e përpiloi me shkrim 

këtë:   

 

A K T GJ Y K I M             

I akuzuari: 

 

A. H., nga babai G., dhe nëna Z., mbiemri i vajzërisë B., i lindur me datë, .............., në Mitrovicë, 

me vendbanim në rr. .............. pn. në Prishtinë, me numër personal ......................, i  martuar, 

baba i 3 (tre) fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, punon në kompaninë V.,  i gjendjes së dëbët 

ekonomike, Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës, i pa dënuar më parë-, 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse:  

 Me dt.7.05.2013, rreth orës 15:30, në rrugën Eqrem Çabej në Prishtinë, përballë furrës ... i 

pandehuri duke e drejtuar veturën e tij të tipit ,,Renault Megane,, ngjyrë e gjelbër me targa të 

regjistrimit ............, nga pakujdesia dhe në kundërshtim me nenin 150 të LSKRR, ka rrezikuar 

komunikacionin dhe ka vënë në rrezik jetën e njerëzve në atë mënyrë që duke mos ju përmbajtur 

rregullave të komunikacionit dhe duke mos i kushtuar kujdes të duhur këmbësorit në vendkalim 

për këmbësor, me të vërejtur këmbësorin në rrugë nuk ka mund ta ndal automjetin dhe me pjesën 

e përparme të automjetit e godet këmbësoren tani të dëmtuarën –L. G. e cila ishte duke kaluar 

shiritin e majtë dhe kur del në shiritin e djathtë goditet nga vetura e njëjtë me të cilin rast i 

shkaktohen lëndime të rënda trupore-,  

 

-me këtë ka kryer veprën penale Rrezikim i Trafikut Publik nga neni 378 par.8 lidhur me par 1 

të KPRK-së,  
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II. Me datë kohë dhe vend si në pikën I të këtij dispozitivi, i pandehuri A. H., pas shkaktimit të 

aksidentit si ngasës i automjetit “Renault Megane” nuk ndalet me i ofruar ndihmë personit të 

lënduar por ik nga vendi i ngjarjes-, 

  

-me këtë ka kryer veprën penale, Mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësinë e 

trafikut publik nga neni 382 par 1 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjyqtari i vetëm, në bazë të nenit të lartcekur dhe neneve 4, 7, 17, 41, 42, 43,45,46, 73 

dhe 80 të KPRK-së, si dhe neneve 248 dhe 365 të Kodit të Procedurës Penale, të pandehurit: 

 

IA  C A K T O N 

 

I.       Për veprën penale të përshkruar si  në pikën I  të dispozitivit të këtij aktgjykimi, dënim 

me burg në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj,  

II.       Për veprën  penale të përshkruar si  në pikën II. të dispozitivit të këtij aktgjykimi, 

dënim me burg në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj, 

 

          Në bazë të nenit të 80 par.2 nën par.2.2 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, të njëjtit 

i shqipton, 

 

DËNIM UNIK 

DËNIM ME BURG 

 

Në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, të cilin dënim do ta mbajë pas 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve 

pasi që aktgjykim të bëhet i formës së prerë. 

 

Në bazë të nenit 47 të KPRK, me pëlqimin e personit të dënuar gjykata dënimin me burg ia 

zëvendëson me: 

 

                                                                  DËNIM ME GJOBË 

 

Në shumë prej 3.000,00 (tremijë euro) €, të cilin dënim do të fillojë ta paguajë pas 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve pasi që ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë. I njëjti pagesën mund ta 

bëjë në tri këste më së largu deri me dt. 05, të muajit vijues. Mundësia e pagesës me këste do të 

revokohet nëse kësti nuk paguhet me kohë. 

Nëse dënimi me gjobë nuk paguhet i njëjti do të zëvendësohet me dënim me burg ku një ditë me 

burg do të llogaritet me 20 (njëzet) euro, të gjobës. 

  

I pandehuri obligohet që ti paguaj shpenzimet procedurale aq sa do të bëhen sipas llogaris 

përfundimtare të kësaj gjykate, për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30 (tridhjetë) 

euro, dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50(pesëdhjetë) euro.  Të gjitha këto në afat 

prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pasi që ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, nën kërcënimin 

e përmbarimit me detyrim. 

 

E dëmtuara, L.G. me vendbanim në Rr................ nr..... në Prishtinë, për realizimin e  kërkesës 

pasurore- juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil.  
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A r s y e t i m 

 

Rrjedha e procedurës 

Prokuroria Themelore në Prishtinë–Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën me 

shenjën,PP.II.nr.3228/2013, të dt.11.9.2014, ndaj të akuzuarit A.H. nga Prishtina, për shkak të 

veprës penale, Rrezikim i Trafikut Publik nga neni 378 par.8 lidhur me par 1.të KPRK-së, dhe 

veprës penale, Mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësinë e trafikut publik nga neni 

382 par 1 të KPRK-së. 

 

Gjatë shqyrtimit fillestar të datës, 21.1.2020,  është lexuar aktakuza nga ana e prokurorit të shtetit 

dhe pas leximit të aktakuzës, i pandehuri ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën dhe veprat 

penale për të cilat akuzohet dhe se e pranoj fajësinë për kryerjen e këtyre veprave penale, duke 

shtuar se i vjen keq për atë se çfarë ka ndodhë, se pas aksidentit e ka vizituar të njëjtën në spital 

është kujdes për shërimin e saj dhe se të njëjtën e kanë ndihmuar materialisht në kompensimin e 

shpenzimeve për shërim. Po ashtu i ka premtuar gjykatës se në të ardhmen do të jetë më ii 

kujdesshëm dhe se nuk do të kryejë vepra të tilla e as të tjera penale. Ka kërkuar që gjatë matjes 

dhe shqiptimit të dënimit ti shqiptohet një dënim sa më i butë. 

 

Prokurori i Shtetit lidhur me pranimin e fajësisë është deklaruar se pajtohet me pranimin e fajsisë 

pasi që ky pranim është bërë konform kushteve ligjore të parapara me nenin 248 të KPRK, dhe 

gjatë matjes dhe shqiptimit të dënimit gjykata të merr parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese .   

 

Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

Në shqyrtimin fillestar dhe publik, gjyqtari i vetëm gjykues pas dëgjimit të palëve, ka marrë 

aktvendim me të cilin e ka pranuar pranimin e fajësisë, ngase ka konstatuar se janë plotësuar të 

gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë konform nenit 248 par.1 pika 1.3 të KPPRK.  Në këtë 

aspekt, gjyqtari ka konstatuar se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë; se pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga i pandehuri; se pranimi i fajit mbështetet 

në faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore 

ose gabime faktike. 

 

Gjendja faktike e vërtetuar 

Andaj, duke u bazuar në këto që u ceken më lartë, gjykata e ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

-se i akuzuari  ka kryer veprën penale, Rrezikim i Trafikut Publik nga neni 378 par.8 lidhur me 

par 1.të KPRK-së, dhe veprës penale, Mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësinë e 

trafikut publik nga neni 382 par 1 të KPRK-së. 

 

Vendimi për shpalljen fajtor 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë, gjyqtari ka vendosur që të pandehurën tꞌa shpall fajtor 

për kryerjen e veprave penale, ngase veprimet e të njëjtës i përmbajnë të gjitha tiparet e kësaj 

vepre penale dhe se për të njëjtën është edhe penalisht përgjegjës. 

 

Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit (Individualizimi i dënimit) 

Duke u bazuar në nenin 73, 74 dhe 75 të KPRK-së, me rastin e shqiptimit të dënimit ndaj të 

pandehurit, gjykata i ka marrë për bazë disa rrethana që ndikojnë në llojin dhe  lartësinë e 

dënimit. Si rrethana lehtësuese për të pandehurin, gjykata e ka marrë pranimin e fajësisë nga ana 

e të pandehurit; se është penduar për kryerjen e kësaj vepre penale, sjelljen e të akuzuarit pas 

aksidentit, se me parë nuk ka qenë i dënuar për ndonjë vepër tjetër penale, si dhe premtimin e tij 

se në të ardhmen nuk do të kryej ndonjë vepër tjetër penale. Ndërsa, gjyqtari i çështjes, nuk ka 

gjetur ndonjë rrethanë rënduese për të pandehurin. 
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Gjykata në bazë të nenit 75 të KPRK, të akuzuarit për veprën penale nga neni 378 par 8 lidhur 

me par 1 të KPRK, i ka shqiptuar dënim nën minimumin e paraparë me ligj me arsyetimin se kjo 

vepër penale është kryer nga pakujdesia, dhe se koha e kaluar nga kryerja e veprës penale e deri 

te shqiptimi i dënimit është mjaftë e gjatë (afër 7 vite).  

 

Sipas bindjes së gjyqtarit, dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurit, duke i marrë për bazë rrethanat 

e përmendura më lartë, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën 

e përgjegjësisë së të pandehurit. 

 

Gjyqtari i çështjes, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i 

dënimit, nga neni 41 i KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurit nga kryerja e 

veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij; të parandalojë personat e tjerë nga 

kryerja e veprave penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit 

dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

Duke e pasur natyrën e kësaj çështje penale, gjyqtari i vetëm gjykues, duke u bazuar në nenin 

451 paragrafi 1 të KPPRK-së, ka vendosur  që përveç shpenzimeve të tjera të pandehurin ta 

detyrojë për ta paguar edhe paushallin gjyqësor në shumë prej 50 € (pesëdhjetë euro),  si dhe 30 

(tridhjetë) euro, per kompensimin e viktimave të krimit, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, 

nga dita kur ky aktgjykim të behet i formës se prerë. 

 

Vendimi lidhur me kërkesën pasurore juridike 

Lidhur me dëmin e shkaktuar me këtë vepër penale, gjykata në bazë të nenit 463, par. 1 dhe 2, 

të KPPRK-së, e mbështetur në provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës, ka vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i përgjithshëm-Penal 

P.nr.1929/2014, të dt:27.1.2019 

 

 

B. Profesional                                                                     Gjyqtari,  

 Lavdim Mehmeti                                                                       Agim Kuçi   

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: 

Kundër këtij aktgjykimi ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar brenda pesëmbëdhjetë 

(15) ditësh, nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimit. Ankesa bëhet përmes kësaj Gjykate, për 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 

 


