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Numri i lëndës: 2018:031976 

Datë: 05.03.2019 

Numri i dokumentit:     00238565 

 

P.nr.100/13 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  - DEGA E GJYKATËS KAÇANIK 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM DIVIZIONI PENAL Sipas gjyqtarit Shabi Idrizi, 

si dhe me sekretarën juridike Shpresa Hoxha në qështjen penale ndaj të pandehurit N.H nga...., 
me vendbanim në ......, i akuzuar për shkak të veprës penale në rrezikim i trafikut publik nga 

neni 297 par. 5 lidhur me paragrafin 3 të KPK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Ferizaj PP/II.2406-02/2012 datës 18.03.2013 pas përfundimit të shqyrtimit fillestar në 

praninë e përfaqësuesit të akuzës – Prokurorit të Shtetit Ismet Rrahmani si dhe të pandehurit 

N.H , më datë 04.03.2019 .mori dhe publikisht shpalli, këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari N.H nga...,me vendbanim në ...., i lindur më datën......në të njejtin vend nga i 

ati R......, dhe e ëma Z......e gjinisë....., i martuar, prind i tre fëmijëve, i gjendjes së mesme 

ekonomike i pa gjykuar më parë, mbrohet në liri, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër 

personal........ 
 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

 

     -Se me datën 09.12.2012, rreth orës 15:00 në rrugën Viti –Gërlicë, në fshatin Begracë, 

Komuna Kaçanik duke drejtuar automjetin e markës “Renault Kango”, me targa të regjistrimit 

....... duke vepruar në kundërshtim me dispozitat e nenit 54/1 të LSKRR-së , nga pakujdesia , 

duke mos përshtatur shpejtësinë e lëvizjes  kushteve të rrugës kalon  në shiritin e kundërte të 

lëvizjes duke e goditur   me anën e djathtë të përparme me  automjetin e markës “VW Golf”, pa 

targa të regjistrimit të cilin e drejtonte F.S nga ......, me të cilin rast pos dëmeve materiale  në të 

dy automjetet , lëndime të rënda trupore pëson F.S- ndrydhje e indeve të buta të qafës në 

regjionin ijor , thyerje e radiusit të majtë të cilat kanë shkaktuar dëmtime të përkohshme të 

shëndetit. 
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Me ketë veprim ka kryer veprën penale “rrezikim i trafikut publik “ nga neni 297 par 5 lidhur 

me paragrafin 3 të KPK-së. 

 

Andaj duke u bazuar në dispozitën e lartëcekur dhe nenin 3,7, 41,50,51,75 të KPRK-së dhe 
nenit 365 dhe 453, 463  të KPRK-së i shqipton. 

 

 

DËNIM  ME  KUSHT  

 

 

Ashtu që të akuzuarit N.H  i shqipton dënim me burg në kohëzgjatje prej  180 ditëve i 
(njëqindetetëdhjetë) ditëve, i cili nuk do të ekzekutohet po qesë në afat prej një viti 
(koha e verifikimit) pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimit nuk kryen ndonjë vepër 
tjetër penale.   

 

Udhëzohet i dëmturi që  kërkesën e vet pasurore juridike ta realizoj në kontest civil. 

 

I pandehuri obligohet që  në emër të shpenzimeve të procedurës të paguaj paushallin gjyqësor 

prej 100,00 euro. 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore Ferizaj, ka paraqitur aktakuzën me numër PP/II.2406-02/2012 datës 

18.03.2013, ndaj të akuzuarit N.H nga ......, me vendbanim në .....i akuzuar për shkak të 

veprës penale në rrezikim i trafikut publik nga neni 297 par. 5 lidhur me paragrafin 3 të KPK-

së, duke propozuar që i akuzuari të shpallet fajtor dhe t’i shqiptohet sanksioni penal konform 

ligjit në fuqi.  

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar më datë 

04.03.2019, në këtë seancë i akuzuari e pranoi fajsinë për të gjitha pikat e aktakuzës dhe 

njiherit shprehu keqardhjen per rastin e ndodhur dhe duke treguar se e gjitha ka ndodh rastsisht. 

 

 

Prokuroria e  Shtetit Ismet Rrahmani  duke shprehur mendimin e saj përkitazi me pranimin e 

fajësisë, ka vlerësuar se ekziston baza për pranimin e fajësisë së të akuzuarit, duke i propozuar 

gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe t’i shqipton dënim sipas ligjit. 

 

Pasi që i akuzuari ka pranuar fajësinë që në fillim të shqyrtimit gjyqsor, gjykata për të vlerësuar 

pranimin e fajësisë e duke pasur parasysh edhe mendimin e Prokurorit të Shtetit, shqyrtoi me 

kujdes faktet e parapara nga neni 248 par. 1 të KPPK-së dhe me këtë rast vlerësoi se: 

- i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit; 

- pranimi është bërë vullnetarisht; 

- pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova materiale të rastit konkret dhe atë me provat e 

paraqitura nga Prokurori i Shtetit të cilat gjenden në shkresat e lëndës, të gjitha këto prova të 

mbledhura gjatë procedures hetimore; 

- akuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 
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Me qenë se i akuzuari ka pranuar fajësinë i cili është në përputhje me kriteret e përshkruara më 

lartë, gjyqtari individual konform nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-së, ka vlerësuar se nuk është 

e nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit dhe për këtë arsye ka  

vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale rrezikim I trafikut publik nga neni 297 

par 5 lidhur me paragrafin 3 të KPRK-së  

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin, gjykata vlerësoj rrethanat 

në kuptim të nenit 73,74 dhe 75 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese se në 

të gjitha fazat e procedurës penale i akuzuari e ka pranuar fajësinë, pendimin e sinqertë dhe real 

për veprën penale të kryer e që këto rrethana i ndërlidhi me faktin se i akuzuari deri tani nuk ka 

qenë i dënuar me ndonjë aktgjykim të formës së prerë, i demtuari ka hequr dorë nga ndjekja 
penale, veprimin e të akuzurit pas ndodhjës së aksidentit dhe  në rastin konkret nuk gjeti 

ndonjë rrethanë veçanërisht rënduese përveç që vlerësoj shkallën e përgjegjësisë penale të të 

akuzuarit si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale. 

 

Gjykata është e bindur se edhe me një dënim të tillë, duke marrë parasysh edhe faktin se 

akuzuari në të gjitha fazat e procedurës penale ka bërë pranimin e fajësisë, do të arrihet qëllimi 

i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPRK-së, përkatësisht dënimi i shqiptuar 

është plotësisht i justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, rrezikshmërinë e saj dhe 

të autorit të saj, që do të shërbej në parandalimin e kryesit nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen (preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi që ti përmbaj personat e tjerë nga 

kryerja e veprës penale ( preventive gjenerale). 

 

Konform neneve 450 dhe 453 të KPPK-ës, obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve dhe 

të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 100 €, ne afatin prej 15 ditesh pasi qe aktgjykimi 

të merr formën e prerë nën kërcënimit të përmbarimit me dhunë.  

 

Nga arsyet e cekura më lartë është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  - DEGA E GJYKATËS KAÇANIK  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:031976, 04.03.2019 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Shabi Idrizi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate. 


