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Numri i lëndës: 2021:226738 

Datë: 27.10.2022 

Numri i dokumentit:     03577631 

 

 

P.nr.1426/21 
 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

  

 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Gani Kastrati, me bashkëpunëtorin profesional Ali Kosova, në lëndën penale 

kundër të akuzuarit E.U., nga fshati K., Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale rrezikimi 

i trafikut publik nga neni 370. par.8. lidhur par.6. dhe par.1. të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, PP/II.nr.2000-1/21 të 

datës 22.12.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, në prezencën e  Prokurorit të Shtetit Besim 

Susuri, të dëmtuarit A.U., dhe të akuzuarit, me datë 25.10.2022, mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

 

 

A K T G J Y K I M 
 

 

 

I akuzuari: 
 

E.U.,, nga i ati ........, e ëma ........, e vajzërisë ........, i lindur me datën ........në fshatin K., 

Komuna e Prizrenit ku edhe tani jeton, beqar, ka të kryer shkollën e mesme, fermer, i gjendjes 

së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal ......... 

 

 

ËSHTË FAJTOR 
 

 

 Se me datën 08.10.2021, rreth orës 18:55 minuta, në fshatin K., Komuna e Prizrenit, 

respektivisht në rrugën “Nuhi Ukaj” në drejtim të rrugës kryesore Prizren-Suharekë, saktësisht 

te lokali “........” vepron në kundërshtim me nenin 53 par.1 nenin 54 par.1.1, 1.2, 1.4 nenin 68 

par. 1.1 dhe 1.4 të Ligjit nr.05/L-088 për Rregullat e Trafikut Rrugor dhe rrezikon jetën e 

njerëzve apo pasurisë e me këtë i shkakton lëndime të rënda trupore të dëmtuarit A.U., , në atë 

mënyrë derisa i pandehuri duke e drejtuar automjetin e markës ........, me shenjën regjistruese 

........, me ngjyrë të verdhë dhe hiri, duke lëvizur përgjatë rrugës “Nuhi Ukaj” në brendësi të 
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fshatit K., i pandehuri duke e drejtuar automjetin e tij të markës ........nga pakujdesia gjatë lëvizjes 

dhe duke zhvilluar shpejtësi të rrezikshme ndërmerr veprimin e tejkalimit të motoçikletës të 

markës “........” (Sport Life) më shenjën regjistruese ........të cilën e drejtonte i dëmtuari A.U.,, i 

cile ishte duke lëvizur para automjetit të markës ........dhe kalon në shiritin e kundërt të lëvizjes, 

këtë veprim të pasigurt e ndërmerr në momentin kur motoçikleta poashtu kishte kaluar në shiritin 

e kundërt të lëvizjes, në këtë rast automjeti i markës ........, me pjesën frontale e godet 

motoçikletën në pjesën e pasme nga forca e inercionit e shkaktuar nga kjo goditje i dëmtuari i 

cili e drejtonte motoçikletën fillimisht hudhet në parafangon – xhamin e përparëm të automjetit 

........dhe pastaj duke e bartur për një kohë në momentin e ndaljes së automjetit ........, i dëmtuari 

A.U., i cili e drejtonte motoçikletën bie në asfalt, me ç’rast pëson lëndime të rënda trupore, të 

cilat lëndime paraqesin ndrydhje (mbrejtje) të indeve të buta të kokës, të kafazit të kraharorit, të 

dy mushkërive, grumbullim i lëngut në mes të dy cipave mbështjellëse të dy mushkërive, thyerje 

të kockave të hundës, thyerje të shpatullës së djathtë, tronditje trunore të shkaktuara nga veprimi 

mekanik i mjetit të fortë mbretës, të konstatuar si në Akt Ekspertimin Mjeko-Ligjor në bazë të 

dokumenteve të çështjes, të datës 17.12.2021, të ekspertit mjeko-ligjor Dr.V.H.,. 

   

-Këso dore ka kryer veprën penale Rrezikimi i trafikut publik nga neni 370. par. 8. 

lidhur me par. 6. dhe par. 1. të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata në kuptim të nenit 4, 7, 17, 21, 38, 39, 43, 69, 70, 71,72. dhe nenit 370. 

par. 8. lidhur me par. 6. dhe par. 1. të KPRK-së dhe nenit 365. të KPPK-së, të akuzuarit i 

shqipton: 

 

 

DËNIMIN ME BURGIM 
 

 

 

Në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve i cili dënim me pëlqimin e të akuzuarit konform 

dispozitave të nenit 44 të KPRK-së, i njejti dënim me burgim i zëvendësohet me dënim me gjobë 

në shumën prej 700.00 € (shtatëqind) euro, të cilën shumë i akuzuari duhet ta paguaj në 7 

këste nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nëse dënimi me gjobë nuk mund të 

ekzekutohet as me detyrim i njëjti do të zëvendësohet me dënim me burgim në kohë zgjatje prej 

6 (gjashtë) muajve. 

 

           Obligohet i akuzuari që të paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës penale dhe atë  në 

emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor shumën prej 20.00 euro, në emër të ekspertizës 

mjeko ligjore shumën prej 20.00 euro, në emër të ekspertizës së komunikacionit shumën prej 

150.00 euro si dhe në emër të kompensimit për viktimat e krimit shumën 30.00 euro, të gjitha 

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

 

           I dëmtuari A.U., nga fshati K., Komuna e Prizrenit, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohet në konstest të rregullt civilo-juridik. 

 

 

 

A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

parashtruar aktakuzën PP/II.nr.2000-1/21 të datës 22.12.2021, kundër të akuzuarit E.U., nga 

fshati K., Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 370. 

par. 8. lidhur me par. 6. dhe par. 1. të KPRK-së.  

 

Gjykata në këtë çështje penale ka caktuar shqyrtimin fillestar, në të cilin shqyrtim i 

akuzuari pas deklarimit lidhur me Aktakuzën e Prokurorisë Themelore PP/II.nr. 2000-1/221 të 

dt. 22.12.2021, e ka pranuar fajësinë në të gjitha pikat e aktakuzës.  

 

I akuzuari E.D., në shqyrtimin fillestar ka deklaruar: se e pranon fajësinë 

vullnetarisht, deri te aksidenti i trafikut ka ardhur nga pakujdesia e tij, nga momenti i çastit, është 

hera e parë që ka ra ndesh me ligjin, të dëmtuarin e ka kushëri, shokë, jetojmë me një fshat edhe 

tani kanë raporte të mira shoqërore dhe familjare, është mbajtës i vetëm i familjes, i gjendjes së 

dobët ekonomike familjare, jam i vetmi familjar që kujdesem për ekzistencën e familjes, e lus 

gjykatën që të më shqiptoj një dënim sa më të butë. 

 

Prokuori i shtetit në seancën e shqyrtimit fillestar ka deklaruar se: nuk e kundërshton 

pranimin e fajësisë nga ana e këtu të pandehurit ngase pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht 

dhe konform ligjit, që është në pajtim me nenin 248. të KPPK-së, me faktin e pranimit të fajësisë 

në tërësi vërtetohet gjendja faktike e përshkruar më për së afërmi si në dispozitiv të aktakuzës 

me këtë edhe fakti se i pandehuri ka kryer veprën penale të rrezikimit të trafikut publik nga neni 

370. par.8 lidhur me par.6 dhe par.1 të KPRK-së. 

 

I dëmtuari A.U., në shqyrtimin fillestar ka deklaruar: të pandehurin e ka kushëri, 

shokë, jetojmë në një fshat, me të njejtin çdo herë kanë pasur raporte të mira shoqërore, deri të 

aksidenti ka ardhur nga momenti i çastit nga pakujdesia, nuk do të parashtroj kërkes pasurore 

juridike ndaj të pandehurit por vetëm kërkojë kompensimin e dëmit ta realizoj përmes kompanisë 

së sigurimit. Nuk i bashkangjitem ndjekjes penale dhe kërkoj që deklarata ime të mirret si 

rrethanë lehtësuese që ndaj të njejtit të i shqiptohet një dënim sa më i butë sepse është i vetmi 

anëtar në familjen e tij që është mbajtës i familjes. 

 

Gjykata në seancën e shqyrtimit fillestar ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Se me datën 08.10.2021, rreth orës 18:55 minuta, në fshatin K., Komuna e Prizrenit, respektivisht 

në rrugën “Nuhi Ukaj” në drejtim të rrugës kryesore Prizren-Suharekë, saktësisht te lokali “Noli” 

vepron në kundërshtim me nenin 53 par.1 nenin 54 par.1.1, 1.2, 1.4 nenin 68 par. 1.1 dhe 1.4 të 

Ligjit nr.05/L-088 për Rregullat e Trafikut Rrugor dhe rrezikon jetën e njerëzve apo pasurisë e 

me këtë i shkakton lëndime të rënda trupore të dëmtuarit A.U.,, në atë mënyrë derisa i pandehuri 

duke e drejtuar automjetin e markës ........, me shenjën regjistruese ........, me ngjyrë të verdhë 

dhe hiri, duke lëvizur përgjatë rrugës “Nuhi Ukaj” në brendësi të fshatit K., i pandehuri duke e 

drejtuar automjetin e tij të markës ........nga pakujdesia gjatë lëvizjes dhe duke zhvilluar shpejtësi 

të rrezikshme ndërmerr veprimin e tejkalimit të motoçikletës të markës “........” (Sport Life) më 

shenjën regjistruese ........të cilën e drejtonte i dëmtuari A.U.,, i cile ishte duke lëvizur para 

automjetit të markës ........dhe kalon në shiritin e kundërt të lëvizjes, këtë veprim të pasigurt e 

ndërmerr në momentin kur motoçikleta poashtu kishte kaluar në shiritin e kundërt të lëvizjes, në 

këtë rast automjeti i markës ........, me pjesën frontale e godet motoçikletën në pjesën e pasme 

nga forca e inercionit e shkaktuar nga kjo goditje i dëmtuari i cili e drejtonte motoçikletën 

fillimisht hudhet në parafangon – xhamin e përparëm të automjetit ........dhe pastaj duke e bartur 

për një kohë në momentin e ndaljes së automjetit ........, i dëmtuari A.U., i cili e drejtonte 

motoçikletën bie në asfalt, me ç’rast pëson lëndime të rënda trupore, të cilat lëndime paraqesin 
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ndrydhje (mbrejtje) të indeve të buta të kokës, të kafazit të kraharorit, të dy mushkërive, 

grumbullim i lëngut në mes të dy cipave mbështjellëse të dy mushkërive, thyerje të kockave të 

hundës, thyerje të shpatullës së djathtë, tronditje trunore të shkaktuara nga veprimi mekanik i 

mjetit të fortë mbretës, të konstatuar si në Akt Ekspertimin Mjeko-Ligjor në bazë të dokumenteve 

të çështjes, të datës 17.12.2021, të ekspertit mjeko-ligjor Dr.V.H.,. 

 

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

akuzuarit i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht e ka pranuar fajësinë, andaj edhe gjykata nuk 

ka administruar provat.Sipas detyrës zyrtare gjykata nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e pa 

pranueshme, gjatë pranimit të fajësisë gjykata konstatoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, pranimi i fajit 

mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materialet e prezentuara nga Prokurori 

i shtetit dhe çdo provë tjetër, për të cilat i akuzuari ka qenë i njoftuar me kohë në pajtim me nenin 

248. par.1 nën par. 1.1, 1.2, 1.3. dhe par.2. të KPPK-së ku nga të cekurat më lartë gjykata ka 

ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprës penale 

rrezikimi i trafikut publik nga neni 370. par. 8. lidhur me par.6. dhe par.1. të KPRK-së dhe për 

këtë gjykata e shpalli fajtor dhe i shqiptoj dënimin me gjobë duke e vërtetuar përgjegjësinë e tij 

penale juridike 

   

          Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69. të KPK-se të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit 

dhe lartësisë së dënimit, duke mos gjetur rrethana rënduese, si rrethanë lehtësuese është marrë 

pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit, në kuptim të nenit 70, 71. dhe 72. KPK-së gjykata morri 

bazë edhe bashkëpunimin e të akuzuarit me gjykatën ky bashkëpunim ka të bëjë me hetimin dhe 

ndjekjen e kryesve të veprave penale, qëndrimi korrekt ndaj gjykatës, pendimi i tij për kryerjen 

e veprës penale, gjer më tani i pa gjykuar që nënkupton që nuk ka rënë ndësh me ligjin, mbajtës 

i vetëm i familjes, andaj gjykata i shqiptoi dënimin me gjobë, duke menduar se dënimi i shqiptuar 

i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tij dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që 

në të ardhmen të përmbahet nga veprimet e tilla.    

 

            Vendimin mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontest të rregullt civil gjykata e bazoi në 

kuptim të nenit 463. të KPPK-ës. 

 

            Vendimin mbi shpenzimet e procedurës dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në 

kuptim të nenit 450. dhe 451. të KPPK-së. 

           

            Vendimin mbi kompensimin e viktimave të krimit, gjykata e mori në kuptim të nenit 39. 

par.3. pika 1 të Ligjit me numër 05/L-036. 

 

 

 Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.                   

 

                                   

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2021:226738, 25.10.2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


