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Numri i lëndës: 2018:042756 

Datë: 11.03.2019 

Numri i dokumentit:     00243301 

 

 
P nr. 40/13 

 

NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË D.P. , gjyqtari Sejdi Blakaj  me sekretaren juridike Gjyljeta 

Çorkadiu , në lëndën penale kundër të pandehurit H. B. , sipas aktakuzës  së PTH-së në Pejë  

PP.nr.873/11 të dt.18.8.2011  për shkak të veprës  penale : rrezikim i trafikut publik nga neni 297 par 5 

lidhur me par 3  të KPK-së, pas përfundimit të shqyrtimit  gjyqësorë publik dhe me gojë, të mbajtur në 

pranin  e të pandehurit H. B.  dhe të prokurorit të shtetit Suada Hamza  me dt.11.3.2019 ka marrë dhe 

botërisht ka shpallë këtë   

 

AKTGJYKIM  

 

I pandehuri  H.  B. i lindur me dt. ..., në Pejë , ,njohur me dokument identifikues numër ..., i biri 

J. dhe nënës R. e gjinisë R., ka të kryer shkollën e mesme, me profesion automekanik , i martuar  

babë i 2 fëmijëve,  gjendjes së  mesme  ekonomike, i pa  dënuar nga ana e gjykatës, Shqiptar 

Shtetas i Republikës së Kosovës , gjendet në liri. 

 

ËSHTË FAJTORË  

 

Për arsye  se :  

 

 Me dt. 26.4.2011 rreth orës 10:00 , pikërisht  në afërsi të  terminalit doganor  në Pejë , ka shkelur ligjin  

mbi komunikacionin  rrugor  dhe ka rrezikuar  jetën e njerëzve, në atë mënyrë që  duke mos  e 

përshtatur  shpejtësinë e lëvizjes  me kushtet  dhe rrethanat në rrugë , përderisa ishte duke  e drejtuar 

automjetin  kamion  të markës KIA-Karnival, me ngjarë  të zezë  me tabela  të regjistrimit ... përgjatë  

rrugës  transite, përkatësisht në drejtim të  rrugës  .... , me të arritur te ura e zallit nuk i ka  kushtuar  

kujdes  këmbësorit  H. SH.  nga Peja, i cili ishte  duke trupuar rrugën , me ç’ rast  në pamundësi që të 

ndalet  me pjesën anësore të krahut të djathtë të automjetit  godet këmbësorin  në pjesën e majtë të 

trupit, të cilin e përplasë  për asfalti, me ç’ rast  si pasojë lëndime të të rënda trupore  ka pësuar i  

dëmtuari H.SH. .  

 

 -me çka ka kryer vepër penale :  rrezikim i trafikut publik nga neni 297 par 5 lidhur me par 3 të 

KPK-së.   

 

Prandaj gjykata të pandehurit  konform nenit 41, 42, 49, 50,51,52,  dhe nenit 297 par 5 lidhur me par 3  

të KPK-së.   I SHQIPTON  
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DËNIM TË KUSHTËZUAR 

 

 Në atë mënyrë që  ia përcakton dënimin me burg në  kohëzgjatje prej 6 muajsh, e të cilin dënim i 

pandehuri fare nuk do ta vuaj nëse në afat prej 2 (dy)  vitesh  nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale .  

 

Të dëmtuarit  për realizimin e kërkesë pasurore juridike udhëzohen në  kontest të  rregullt civil. 

 

Obligohet i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësorë  të paguaj shumën prej 20 euro, në emër të 

shpenzimeve të procedurës penale shumën prej 50 euro ,   kurse ne emër te taksës për mbrojtjen e 

viktimave të krimit shumën prej 30 euro  - të gjitha këto 15 ditë pasi që aktgjykimi të merr formën e 

prerë. 

 

A r s y e t i m 

 

PTH në Pejë kundër të pandehurit  H. B. , ka ngritë aktakuzës  me numër  dhe datë  si në hyrje, për  

shkak  të veprës penale:  rrezikim i trafikut publik nga neni 297 par 5 lidhur me par 3  të KPK-së.  , 

duke i  propozuar gjykatës së pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të pandehurin ta shpall fajtor, ta 

dënoi sipas ligjit dhe ta obligoi në pagimin e shpenzimeve procedurale. 

 

Vlen të cekët se i pandehuri është sjellë nga ana e policisë së Kosovës sipas letër rreshtimit vendor  të 

dt. 26.5.2017. 

 

Në shqyrtimin gjyqësorë  i pandehuri  pasi që paraprakisht i janë  lexuar  propozim akuzat, është 

njoftuar me të drejtat dhe detyrimet procedurale  dhe pasojat  e pranimit përkatësisht të mos pranimit të 

fajësisë- e ka pranuar fajësinë dhe ka manifestuar keqardhje për atë që i ka ndodhur. Këtë pranim fajësie 

gjyqtari – pasi që paraprakisht e ka marrë pëlqimin e prokurorit  së  shtetit , e ka pranuar , i bindur se 

pranim fajësinë i pandehuri e ka bërë ashtu  siç e parasheh ligji – vullnetarisht dhe pa u ndikuar nga 

askush dhe në asnjë mënyrë!.  

 

 Në fjalën përfundimtare palët kanë deklaruar : 

 

Prokurori i shtetit :  

 

 Meqenëse i akuzuari bëri pranimin e fajësisë  i cili pranim mbështet edhe në provat materiale të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës , i propozoj gjykatës që i njëjtit të shpallet fajtorë të dënohet sipas ligjit  

dhe të obligohet në pagimin e shpenzimeve procedurale. 

 

 I pandehuri : 

 

Ndihem fajtorë për vepër penale të cilën e kamë shkaktuar  dhe publikisht i kërkoj falje. Ju betohem se 

kjo do të jetë hera e fundit .  Lus gjykatën që të më ndihmoj  aq sa  është e mundur .më duhet të shtoj se 

i dëmtuari vërtetë më ka dal shumë papritmas dhe unë nuk kam qenë shpejtë përndryshe pasojat do të 

ishin shumë më të  rënda.  

 

Meqenëse i pandehuri e pranoj fajësinë gjyqtari kaloj në marrjen e vendimit  lidhur me llojin dhe 

lartësinë e masës ndëshkuese , me ç rast i pati parasysh të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese. 

Rrethanë renduese në rastin konkret gjyqtari nuk ka gjetur , kurse nga ato lehtësuese ka çmuar :   

pranimin e  sinqertë të fajësisë , pendimin e thellë  për këtë, qëndrimin korrekt në gjykatë, faktin se i 

pandehuri menjëherë pas aksidentit të dëmtuarin e la dërguar në spital, dhe është interesuar për gjendjen 

e tij shëndetësore, i pandehuri kur më parë nuk ka ra ndesh me ligjin dhe mbi të gjitha faktin se eksperti 

i komunikacionit ing. XH. A. në konkludimin e ekspertizës ka theksuar se  në mes tjerash... “këmbësori 

nuk ka verifikuar gjendjen para se të fillonte të truponte rrugën , me çka ka rrezikuar vetën dhe 

pjesëmarrësit tjerë në komunikacion dhe është gjithashtu përgjegjës për aksidentin”,   dhe kësisoj 
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gjyqtari mendon se edhe me një vendim si në dispozitvin e aktgjykimit ndaj të pandehurit do të arrihet 

qëllimi i ndëshkimit i paraparë me neni 41 të KPK-së . 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë konform nenit 450 të KPPRK-së  

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarve në kontestin e rregullt civil është marrë konform nenit 463  të 

KPRK-së . 

 

 Nga sa u tha më lartë konform nenit 365 të KPPRK-së u vendos si më lartë.  

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, D.P.me dt.11.3.2019. 

 

Sekretare Juridike          Gjyqtari 

Gjyljeta Çorkadiu        Sejdi Blakaj 

         

UDHËZIM JURIDIK: 

Kundër këtij aktgjykimi pala me  

të drejtë ankese, mund të parashtroj  

ankesë  në afat prej 15 ditësh,  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë ,   

e nëpërmjet kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 


