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Numri i lëndës: 2019:261774 

Datë: 16.11.2020 

Numri i dokumentit:     01275341 

 

 

                                                                                                                                P.nr.1536/19 

                                                    NË EMËR TË POPULLIT  

 

 

        GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Gani Kastrati, me pjesëmarrjen e bashkëpuntorit profesional Adem Krasniqi, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit B.B., nga fshati P.E., K.R., për shkak të veprës penale 

rrezikimi i trafikut publik nga neni 370 paragrafi 8 lidhur me paragrafin 6 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, PP/II.nr.2047-3/19 të datës  19.11.2019, pas 

mbajtjes së seancës për shqyrtimin e dytë, në praninë e Prokurorit të Shtetit të Prokurorisë 

Themelore në Prizren, të akuzuarit B.B., me datë 03.11.2020, publikisht mori dhe shpalli këtë:   

  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari:  

 

       B.B., nga i ati Sh. dhe e ëma S., të vajzërisë K., i lindur më.....në P., me vendbanim në 

fshatin P.E., K.R., i martuar babai i katër fëmijëve, punëtor, ka të kryer shkollën fillore, i 

gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikë së Kosovës, i identifikuar në bazë të 

numrit personal...... 

 

                                               

                                                          ËSHTË FAJTORË 

 

 

          Se me datë 10.07.2019. rreth orës 13:35 minuta, në rrugën P-Gj, saktësisht 100 metra 

nga ura e fshatit P., vepron në kundërshtim me ligjin për rregullat e trafikut rrugore Nr.05/L-

088, duke e drejtuar automjetin e markës G 4 me ngjyrë të kuqe me targa e regjistrimit, duke 

mos patur kujdesin e shtuar, sidomos ndaj këmbësorëve dhe duke lëvizur skaj trotuarit, kur 

vjen në vendin kritik, me pasqyrën e anës së djathë e godet këmbësorin- të dëmtuarin D.G. ( i 

mitur) i cili ka qenë duke kaluar nga trotuari për të dalur në krahun tjetër të rrugës, ku nga 

inercioni i goditjes i dëmtuari përplaset në pjesën e parafangos të anës së djathë, si pasoj i 

dëmtuari pëson lëndime të renda trupore dhe atë: thyerje të kockës së krahut të majtë, dëmtimi 

i nervit radial të majtë, gërryerje të lëkurës në bërrylin e majtë, dhe thyerje të brinjës së VIII 

majtas, të përshkruara më për së afërmi si në Akt-ekspertimin Mjekoligjor të Dr. B.C., të datës 

16.10.2019. 
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          Me këto veprime ka kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 370 

paragrafi 8 lidhur me paragrafin 6 të KPRK-së. 

 

       Andaj gjykata në kuptim të nenit  7, 38, 39, 40, 42, 44, 71, si dhe nenit 365 të KPRK-

së, të akuzuarin e: 

 

GJ Y K O N 

 

 

       Për veprën penale si në dispozitiv të aktgjykimit i shqipton dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 4 (katër) muajve.  

 

         Në kuptim të nenit 44 të KPK-së, me pëlqimin e të akuzuarit dënimi me burgim në 

kohëzgjatje prej 4 (katër) muajve i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumën prej 500 

(pesëqind) euro, të cilin dënim me gjobë i akuzuari është i obliguar ta paguaj në katër këste 

mujore, duke filluar prej secilit këst nga fillimi i muajit 01-05 të muajit vijues, në afat prej 15 

ditëve nga plotëfuqishmëria e këtij aktgjykimi. 

 

          Nëse i akuzuari nuk dëshiron apo nuk mund të paguaj dënimin me gjobë gjykata mundë 

ta zëvendësoj ashtu që për çdo 20 euro do ti caktohet 1 (një) ditë burgim. 

 

          OBLIGOHET i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë: në emër 

të paushallit gjyqësor shumën prej 20 euro, në emër të shpenzimeve të ekspertit mjeko-ligjor 

shumën prej 20 euro, në emër të shpenzimeve të ekspertit të komunikacioni shumën prej 40.88 

euro, në emër të kompensimin e viktimave të krimit duhet të paguajë shumën prej 30 euro, të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

                                                                   A r s y e t i m 

 

 

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

parashtruar aktakuzën, PP/II.nr.2047-3/19 të datës 19.11.2019, kundër të akuzuarit B.B., nga 

fshati P.E., K.R., për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 370 paragrafi 8 

lidhur me paragrafin 6 të KPRK-së. 

 

       I akuzuari B.B., në seancën e shqyrtimit fillestar të dt. 03.11.2020, ka deklaruar se e 

ndjen veten fajtor për veprën e cila më vihet në barrë dhe e ka pranuar se e ka kryer veprën 

penale, për të cilën akuzohet. I njëjti ka theksuar se ditën kur ka ndodhur aksidenti, të 

dëmtuarin e ka dërguar në spital, dhe se edhe herave të tjera e ka vizituar në spital të dëmtuarin 

dhe babin e tij, dhe ka shprehur keqardhje për rastin që ka ndodhur, duke theksuar që është 

hera e parë dhe e pa qëllimt. Po ashtu ka theksuar se është i gjendjes së varfër ekonomiko 

materiale, mbajtësi i vetëm i familjes, me profesion është bujk, andaj e ka e lutur gjykatën që 

me rastin e shqiptimit të dënimit të më merr parasysh këto rrethana dhe ti shqiptoj një dënim sa 

më të but.            

 

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

ngase pranimi i fajësisë është bërë me vullnet të plotë dhe pa presion nga askush, i cili pranim 

është në pajtim me dispozitat ligjore të nenit 248 të KPPK-së, e cila ka mbështetje edhe në 
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provat materiale të cilat gjinden në shkresat e lëndës, dhe nga gjykata ka kërkuar që pranimin e 

fajësis nga i pandehuri ta mirr si rrethanë lehtësuese me rastin e shqiptimit të denimit. 

 

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

faktike: 

 

      Se me datë 10.07.2019. rreth orës 13:35 minuta, në rrugën P-Gj, saktësisht 100 metra 

nga ura e fshatit P, vepron në kundërshtim me ligjin për rregullat e trafikut rrugor Nr.05/L-088, 

duke e drejtuar automjetin e markës G 4 me ngjyrë të kuqe me targa e regjistrimit, duke mos 

patur kujdesin e shtuar, sidomos ndaj këmbësorëve dhe duke lëvizur skaj trotuarit, kur vjen në 

vendin kritik, me pasqyrën e anës së djathë e godet këmbësorin- të dëmtuarin D.G. ( i mitur) i 

cili ka qenë duke kaluar nga trotuari për të dalur në krahun tjetër të rrugës, ku nga inercioni i 

goditjes i dëmtuari përplaset në pjesën e parafangos të anës së djathë, si pasoj i dëmtuari pëson 

lëndime të renda trupore dhe atë: thyerje të kockës së krahut të majtë, dëmtimi i nervit radial të 

majtë, gërryerje të lëkurës në bërrylin e majtë, dhe thyerje të brinjës së VIII majtas, të 

përshkruara më për së afërmi si në Akt-ekspertimin Mjekoligjor. 

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

B.B., 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 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 prova janë kundërshtuar nga ana e të akuzuarit së bashku me aktakuzën 

si të pa mbështetshme, kërkesë e cila i është refuzuar nga ana e gjykatës. 

 

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

formohen të gjitha elementet e qenies së veprave 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 KPRK-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 i njëjti është hera e parë që bie ndesh me ligjin, është mbajtës i 

vetëm i familjes. Kështu që duke mos gjetur rrethana rënduese gjykata ka ardhur në përfundim 

se me dënimin e shqiptuar, do të arrihet efekti dhe qëllimi i caktuar dhe i këtij dënimi të 

shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me 

rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari dhe se shqiptimi i dënimit të tillë do të ndikojë 

që i akuzuari të përmbahet nga veprimet kundërligjore. 

 

         Vendimi mbi  shpenzimet e procedurës dhe  paushallin gjyqësor, gjykata e morri në 

kuptim të nenit 450 dhe 453  të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës ( KPPK-së). 

 

         Vendimi mbi kompnezimin e viktimave të Krimit, gjykata e mori  në kuptim të nenit 39 

parag.3 pika 1 të Ligjit me numër 05/L-036. 
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         Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:261774, 03.11.2020 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Gani  Kastrati 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


