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Numri i lëndës: 2019:235840 

Datë: 27.12.2019 

Numri i dokumentit:     00736969 

                P.nr.1319/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

        GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL, gjyqtarja e vetme gjykuese Arjeta Gashi me pjesëmarrjen e praktikantit 

V.K, në çështjen penale kundër të akuzuarit E.G, nga Prizreni, Republika e Kosovës, për shkak 

të veprës penale, rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par.8 lidhur me par.6 të Kodit Penal të 

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

Departamenti i Përgjithshëm PP/II.nr.2052-9/19  të datës 18.10.2019, pas mbajtjes së seancës 

se shqyrtimit fillestar, ne prani të Prokurorit te Shtetit Petrit Kryeziu, dhe të akuzuarit, me datë 

19.12.2019, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa përpiloj me date 27.12.2019 këtë: 

 

                                                             A K T GJ Y K I M 

I akuzuari: 

 

E.G, nga i ati Sh., e ëma S., e lindur Sh., i lindur më dt. ..., në Prishtinë, tani me 

vendbanim në Prizren, rr. " ...", pn, ka të mbaruar shkollën e mesme, i martuar, baba i ...fëmije, 

i papunë, i gjendjes së dobët ekonomike, turk, Shtetas i Republikës së Kosovës, i identifikuar 

më  nr. personal .... 

 

 

ËSHTË  FAJTOR 

Se me datë 09.08.2019, rreth orës 12:42 minuta, në rrugën lokale, në fshatin ... 

Prizrenit, saktësisht përball “ ...” i pandehuri derisa drejtonte kombin e markës “...”, me targa të 

regjistrimit ..., me ngjyrë të bardhë, vepron në kundërshtim me nenin 42 të Ligjit mbi rregullat 

e trafikut rrugor dhe nga pakujdesia rrezikon trafikun publik, aq sa venë në rrezik jetën e 

njerëzve dhe pasurinë, ku shoferi i mjetit duhet ti paralajmërojë qartë dhe me kohë 

pjesëmarrësit e tjerë në trafik për qëllimin e tij, duke dhënë sinjal me anë të treguesve të 

drejtimit gjatë gjithë kohës së kryerjes së manovrimit, në atë mënyrë që derisa i dëmtuari 

A.Xh– ngasësi i motoçikletës “...” fillon tejkalimin e kombit të lartcekur i cili në ato momente 

ishte para tij, i pandehuri merr veprim të sigurt, ku vjen deri te goditja me anën e djathtë të 

kokës së ngasësit të motoçikletës, në pasqyrën e anës së majtë të kombit, me ç ‘rast përveç 

dëmeve materiale në automjete, lëndime të rënda trupore pëson i dëmtuari A.Xh lëndime këto 

të konstatuara nga eksperti mjeko-ligjor V.H, të dhënë me datë 11.10.2019. 
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Këso dore ka kryer veprën penale, rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par.8 

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

 

Andaj gjykata në kuptim të nenit 4, 6, 7, 17, 38, 39, 46 par. 1 nën par. 1.1, 47, 48, 49, 

69,  të KPK-së si dhe nenin 365 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, të akuzuarit: 

 

 

              DËNIM ME KUSHT 

 

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

nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda afatit të verifikimit prej një (1) viti nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale. 

 

I dëmtuari: A. (A.) Xh, nga fshati ... – KK Prizren, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civile. 

 

I akuzuari, obligohet që të paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë në shumën 

prej 20€,  në emër të kompensimit të  viktimave të krimit shumën prej 30€,  në emër te 

ekspertizës mjeko-ligjore në shumën prej 20€,  në emër te ekspertizës  rrugore në shumën prej 

40.88€,  të gjitha këto obligohet që të i paguaj, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

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

parashtruar aktakuzën, PP/II.nr.2052-9/19  të datës 18.10.2019, kundër të akuzuarit E.G nga 

Prizreni, për shkak të veprës penale rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par.8 lidhur me 

par.6të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-së). 

I akuzuari E.G, në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se e ka të qartë aktakuzën e cila i 

vihet në barrë, e pranon fajësinë për veprën penale me të cilën ngarkohet, dhe i vie keq për atë 

se çka ka ndodhur dhe se në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm. Dhe njofton gjykatën që 

është hera parë që bie ndesh me ligjin. 

            Prokurori i Shtetit nuk e ka kundërshtuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, 

pasi që pranimi  i fajësisë ka mbështetje në prova dhe materiale të cilat përmban aktakuza dhe 

është në pajtim me nenin 248 të KPP-së. 

Në bazë të pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit, gjykata ka vërtetuar këtë gjendje 

faktike:  

Në tërësi u vërtetua se i akuzuari E.G, ditën kritike me datë 09.08.2019, rreth orës 12:42 

minuta, në rrugën lokale, në fshatin ...- K. Prizrenit, saktësisht përball “ ...” i pandehuri derisa 

drejtonte kombin e markës “...”, me targa të regjistrimit ..., me ngjyrë të bardhë, vepron në 

kundërshtim me nenin 42 të Ligjit mbi rregullat e trafikut rrugor dhe nga pakujdesia rrezikon 

trafikun publik, aq sa venë në rrezik jetën e njerëzve dhe pasurinë, ku shoferi i mjetit duhet ti 

paralajmërojë qartë dhe me kohë pjesëmarrësit e tjerë në trafik për qëllimin e tij, duke dhënë 
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sinjal me anë të treguesve të drejtimit gjatë gjithë kohës së kryerjes së manovrimit, në atë 

mënyrë që derisa i dëmtuari A.Xh– ngasësi i motoçikletës “...” fillon tejkalimin e kombit të 

lartcekur i cili në ato momente ishte para tij, i pandehuri merr veprim të sigurt, ku vjen deri te 

goditja me anën e djathtë të kokës së ngasësit të motoçikletës, në pasqyrën e anës së majtë të 

kombit, me ç’rast përveç dëmeve materiale në automjete, lëndime të rënda trupore pëson i 

dëmtuari A.Xh lëndime këto të konstatuara nga eksperti mjeko-ligjor V.H, të dhënë me datë 

11.10.2019. 

 

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

E.G, i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë, andaj edhe gjykata nuk ka 

administruar provat. Gjykata sipas detyrës zyrtare ka gjetur se nuk 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 i vihen 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 të shpall fajtor dhe të 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 69 të KPK-së të cilat ndikojnë 

në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar 

pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, ka shpreh keqardhje dhe ka premtuar se në të 

ardhmen nuk do të kryej veprime të kundërligjshme si dhe qëndrimin e tij korrekt gjatë procesit 

gjyqësor, po ashtu është hera e pare q[ bie ndesh me ligjin. Kështu që duke mos gjetur rrethana 

rënduese gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimet e shqiptuara, do të arrihet efekti dhe 

qëllimi i tyre dhe këto dënime 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 shqiptimi 

i dënimeve të tilla do të ndikojë që i akuzuari të përmbahet nga veprimet kundërligjore. 

Vendimin mbi kërkesën pasurore-juridike, gjykata e bazoi në dispozitën e nenit 463 

par.2 të KPP-së 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, është marrë konform nenit 450 dhe 453 

par.1 të KPP-së. 

 

            Vendimi per programin e kompenzimin e viktimave te krimit u marrë ne kuptim te 

nenit 39 par.3 pika 1 te ligjit me nr.05/L-036. 

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 
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GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:235840, 27.12.2019 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


