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Numri i lëndës: 2018:036346 

Datë: 26.02.2019 

Numri i dokumentit:     00233398 

           P.nr.1151/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

          GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL gjyqtarja e vetme gjykuese Arjeta Gashi me bashkëpunëtorin profesional 

Shqipron Sedolli, në çështjen penale kundër të akuzuarit L.M nga Prizreni, për shkak të veprës 

penale, rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.8 lidhur me par.6  të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren-

Departamenti i Përgjithshëm PP/II.nr.1506-3/18  të datës 24.07.2018, pas mbajtjes së seances 

se shqyrtimit fillestar, përfaqësuar nga Prokurori i Shtetit Beqë Shala, të akuzuarit, me datë 

14.02.2019, mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

 

 

                                                  A K T GJ Y K I M 

 I akuzuari: 

 

L.M nga i ati F.  dhe e ëma D., i lindur më ..., në Prizren, ku edhe tani jeton, ne rrugeën 

‘...’’ nr..., i pa martuar, ka të kryer shkollën së mesme, student, i gjendjes së mesme ekonomike, 

shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal identifikues  .... 

 

ËSHTË  FAJTOR 

      

Se me datën 29.05.2018, rreth orës 19:00, në Prizren, në rrrugën ‘...’’ përball shkollës 

fillore ‘...”, nga pakujdesia rrezikon trafikun publik, jetën e njerëzve dhe pasurinë, si 

pjesëmarrës ne komunikacion duke e drejtuar automjetin e markës ‘’...me targa te regjistrimit 

..., vepron ne kundërshtim me rregullat e komunikacionit duke mos e përshtatur shpejtësinë e 

lëvizjes se automjetit, kushteve gjendjes dhe rrethanave ne rruge, si dhe duke mos pasur 

kujdesin e shuar ne vendbanim sidomos ndaj këmbësoreve, kur vie ne vendin kritik, me pjesën 

e përparme te majte te automjetit, godet te dëmtuarën e mitur-këmbësoren B.A, e cila ne atë 

moment ishte duke e kaluar rrugën nga ana e majte ne anenë e djathte te drejtimit te lëvizjes se 

automjetit, ku si pasoje e dëmtuara rrezohet ne toke dhe pëson lëndime te renda dhe atë: thyerje 

te kockave ne pjesën e poshtë te parakrahut te djathte, ndrydhje ne indet e buta te kokës dhe 
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mavijosje ne regjionin ballor te kokës, lëndime te përshkruara si ne akt ekspertimin mjeko-

ligjor te Dr. D.Hte datës 18.06.2018 

 

Këso dore ka kryer veprën penale, rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.8 

lidhur me par.6  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Andaj gjykata bazuar në dispozitat e lartshënuara dhe neneve  4, 7, 17, 41, 42, 46, 73 të 

KPRK-së dhe nenit 365 të KPPRK-së, të akuzuarit i shqipton: 

 

 

                                                      DENIM ME KUSHT 

 

 Duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, i cili dënim 

nuk do te ekzekutohet në afatin e verifikimit prej 2 (dy) vite nëse i akuzuari nuk kryen vepër të 

re penale. 
 

I akuzuari obligohet te paguaj shpenzimet gjyqësore të procedurës penale dhe atë: në 

emër të paushallit gjyqësor në shumën prej 20 euro,  në emër të kompensimit të viktimave të 

krimit  shumën prej 30 euro, shpenzimet mjeko-ligjore shumën prej 20 euro, shpenzimet për 

ekspertizën e komunikacionit shumen prej 40.88 euro të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga 

dita e formës së prerë të këtij aktgjykimi, e nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

E dëmtuara B.A, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet ne kontestin e 

rregullt civil. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

paraqitur aktakuzën PP/II.nr.1506-3/18  të datës 24.07.2018, kundër të akuzuarit L.M nga 

Prizreni për shkak të veprës penale, rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.8 lidhur me 

par.6  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj aktakuze ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar  ku i 

akuzuari e ka pranuar fajësinë për veprën penale si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi, i cili 

deklaron qe ne te ardhmen do te jem me i kujdesshëm, të dëmtuarën e kam vizituar si ne spital, 

po ashtu edhe në shtëpi, pasi që është hera e pare që bie ndesh me ligjin, kërkon nga gjykata qe 

t më shqiptohet një dënim me i bute, jam student i fakultetit juridike dhe shpresoj që kjo nuk do 

time ndikon ne rrugën time profesionale. 

 

Prokurori i shtetit ka deklaruar, se nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë nga ana e te 

pandehurit, pasi që vlerësoj se pranimi është bere në mënyre vullnetare, pranimi gjene 

mbështetje më prova te cilat janë siguruar në këtë është penale, andaj në kuptim te nenit 248 të 

KPK-së, i ka propozuar gjykatës që të aprovoj pranimin e fajësisë nga i pandehuri  

 

Gjykata vlerson se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, i akuzuari nuk ka qenë i detyruar ose i 

shtrënguar në asnjë mënyrë që ta pranoj fajësinë. 
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Pranimi i fajësisë mbështetet në faktet dhe provat materiale të rastit konkret të cilat 

paraqiten në aktakuzë dhe nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara nga neni 253 par.1 dhe 

2 të KPP-së. 

 

 Gjykata nga vet pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe provave materiale në 

shkresat e lëndës, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: Se i akuzuari, më datë 29.05.2018, rreth 

orës 19:00, në Prizren, në rrrugën ‘...’’ përball shkollës fillore ‘...”, nga pakujdesia rrezikon 

trafikun publik, jetën e njerëzve dhe pasurinë, si pjesëmarrës ne komunikacion duke e drejtuar 

automjetin e markës ‘...’’ me targa te regjistrimit ..., vepron ne kundërshtim me rregullat e 

komunikacionit duke mos e përshtatur shpejtësinë e lëvizjes se automjetit, kushteve gjendjes 

dhe rrethanave ne rruge, si dhe duke mos pasur kujdesin e shuar ne vendbanim sidomos ndaj 

këmbësoreve, kur vie ne vendin kritik, me pjesën e përparme te majte te automjetit, godet te 

dëmtuarën e mitur-këmbësoren B.A, e cila ne atë moment ishte duke e kaluar rrugën nga ana e 

majte ne anenë e djathte te drejtimit te lëvizjes se automjetit, ku si pasoje e dëmtuara rrezohet 

ne toke dhe pëson lëndime te renda dhe atë: thyerje te kockave ne pjesën e poshtë te parakrahut 

te djathte, ndrydhje ne indet e buta te kokës dhe mavijosje ne regjionin ballor te kokës, lëndime 

te përshkruara si ne akt ekspertimin mjeko-ligjor te Dr. D.H te datës 18.06.2018 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, i cili edhe në seancën e shqyrtimit fillestar, vullnetarisht ka pranuar fajësinë, për 

veprën penale për të cilat akuzohet, andaj edhe gjykata nuk ka administruar provat. Gjykata 

sipas detyrës zyrtare nuk ka gjetur se ekziston ndonjë provë e pa pranueshme, po ashtu në 

tërësi është vërtetuar se i akuzuari, ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë për 

veprën penale e cila u vihet në barrë, dhe ky pranim është bërë pa kushtëzim dhe vullnetarisht 

nga ana e tij, se pranimi i fajësisë mbështet në fakte dhe prova të çështjes që përmban aktakuza 

dhe se i akuzuari prej fillimit të hetimeve e gjerë në këtë shqyrtim ka qenë i njoftuar me të 

gjitha provat materiale, të cilat i ka paraqitur përfaqësuesi i aktakuzës dhe të cilat asnjëherë nuk 

i ka kundërshtuar dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime 

faktike.   

 

Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruara si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta gjykoj në bazë të 

ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit,  gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 73 të KP-së të cilat ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Si rrethana lehtësuese për të akuzuarat gjykata ka 

vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e ti, ka shpreh keqardhje dhe ka premtuar se asnjëherë në 

të ardhmen nuk do të kryej veprime të kundërligjshme, sjelljen e tij korrekte gjatë procesit 

gjyqësor. Kështu që duke mos gjetur rrethana rënduese gjykata ka ardhur në përfundim se me 

dënimin e shqiptuar do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit dhe se  me këtë dënime të tilla të 

shqiptuara sipas bindjes së gjykatës janë në proporcion me veprën penale të kryer dhe me 

rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari dhe se në të ardhmen dënimet e tilla të 

shqiptuara do të parandalojnë kryesit si dhe personat e tjerë nga kryerja e veprave penale. 

 

Gjykata ka liruar nga shpenzimet e procedurës penale dhe kompensimin për viktimat e 

dhunës, pasi që i pandehuri është përfitues i ndihmave sociale. 
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GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:036346, 26.02.2019 

  

G j y q t a r j a 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Arjeta Gashi 

 

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 Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


