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Numri i lëndës: 2021:250819 

Datë: 10.05.2022 

Numri i dokumentit:     02991920 

                                                                                                                                   P.nr. 308/22 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL, gjyqtarja Vjollca Buzhala, më sekretaren juridike Drita Baftjari, në 

lëndën penale kundër të akuzuarit A.B., , nga fshati .......... Komuna e Dragashit , për shkak të 

veprës penale, Rrezikim i trafikut publik, nga neni 370 par.8 lidhur me par.6 dhe 1 të  KPRK-së, 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren PP/IInr.2187-8/21 të dt.22.03.2022, pas 

mbajtjes së seancës dëgjimore për shqyrtimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, në 

prezencën e Prokurorit të Shtetit Elfete Purova, dhe të akuzuarit dhe mbrojtësit e tij Av.N.K., , 

me datë 14.04.2022, morri dhe shpalli publikisht këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

I akuzuari: 

 

A.B.,, nga i ati .........., e ëma ..........,e lindur .........., i lindur me .........., me banim në  

fshatin ..........Komuna e Dragashit, , punëtor, i gjendjes mesme ekonimike, i martuar, babai i 5 

fëmijve, ka të kryer shkollën e fillore, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal 

identifikues: ........... 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Se me datë 10.10.2021, rreth orës 15:58 , në fshatin ..........,Komuna e Prizrenit , I 

pandehuri duke drejtuar automjetin transportues të markës ‘.........., ngjyrë të bardhë ,me targa 

.........., nga pakujdesia në kundërshtim me nenin 53 të ligjit për rregullat e Trafikut Rrugor 

Nr.05/L-088, duke mos përshtat shpejtësinë e lëvizjes kushteve dhe rrethanave të rruges , ka 

rrezikuar pjesëmarrsit në komunikacion dhe ka vu në rrezik jetën e njerzëve , në atë mënyrë që i 

pandehuri ,duke mos pasur kujdes gjatë drejtimit të mjetit motorik , në momentin kritik nuk e 

vëren me kohë çiklistin i cili ishte duke ecur rrugës , ku me pjesën e parë të anës së djathtë e 

godet çiklistin duke e rrëzuar në tokë , me ç ‘rast përveç dëmeve materiale , lëndime të rënda 

trupore , pëson i dëmtuari B.P.,  në formë të gjakmbledhjes nën lëkurore në regjionin ballor të 

majtë të kokës , ndrydhje në indet e buta të gjurit të majtë , si dhe thyerje e kockës së urëzës së 

majtë , lëndime këto të konstatuara nga eksperti mjeko- ligjor Dr.D.H.,. 

-me çka  ka kryer veprën penale rrezikim i trafikut publik nga neni 370 parag. 8, 

lidhur me parag. 6 dhe 1, të Kodit nr. 06.L-074 Penal të Republikës së Kosovës. 

 

 PRANOHET MARRËVESHJA për pranimin e fajësis e lidhur në mes të Prokurorit të 

Shetit pranë  Prokuroris Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm,  të akuzuarit A.B., 

, me mbrojtesin N.K., PP/II nr.2187-8/21 të dt.23.02.2022 për shkak të veprës penale të 

rrezikimit të trafikut publik  nga neni 370 parag. 8, lidhur me parag. 6 dhe 1, të Kodit nr. 06.L-

074 Penal të Republikës së Kosovës. 
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Andaj,gjyqtari i vetëm,në bazë te neneve 7,8,9,10,17, 23,38,40,43,44,69,70,71,72,370 

par. 8 lidhur me par. 1 të KPRK-së dhe 233.2, 248 dhe 365 të KPP-së, te akuzuarin e 

 

 GJ Y K O N 

 

 

Me dënim me burg në kohëzgjatje prej 6(gjasht) muajve  i cili dënim me kërkesën e të 

akuzuarit në kuptim të nenit 47 të KPRK-së i zëvendësohet me dënim me gjobë në lartësi prej 

700 € (shtatqind) euro, të cilën gjobë duhet ta paguaj në tri këste mujore nga data 01-10 të secilit 

muaj, duke filluar në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse i pandehuri nuk mund ose nuk e paguan dënimin me gjobë, dënimi me gjobë do ti 

zëvendësohet me dënim me burg, në atë mënyrë që për çdo 20 euro të dënimit me gjobë do ti 

llogaritet një ditë burgim. 

  

 Obligohet i akuzuari  që të paguaj paushallin gjyqësor në shumën prej 20 Euro, 20 Euro 

në emër të ekspertizës mjeko-ligjore, 150 Euro në emër të ekspertizës së komunikacionit  si dhe 

30  Euro për programin për mbrojtjen e viktimave, të gjitha këto në afat prej l5 dite pas 

plotfuqishmërisë të aktgjykimit.  

 

I dëmtuari  B.P., nga  fshati ..........- Komuna e Prizrenit , për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike udhëzohen në kontest të rregullt juridiko-civilë. 

 

  

                                                                  A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelorenë Prizren- Departamenti i Përgjithshëm, kësaj gjykate i ka 

paraqitur marrëveshjen për pranimin e fajësisë, me PP/IInr.2187-8/21 të dt.22.03.2022, ka 

ngritur aktakuzën PP/IInr.2187-8/21 të dt.23.02.2022 kundër të akuzuarit A.B., nga fshati 

Kosavë Komuna Prizreni, për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 370 

paragrafi 8 lidhur me paragrafin 6 dhe 1 të KPRK-së . 

 

Gjykata në seancën e shqyrtimit fillestar me daten 14.04.2022 në pajtim me dispozitat e 

nenit 247 të KPP-ës, ka shqyrtuar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë me të cilën marrëveshje 

është pajtuar i akuzuari dhe mbrojtësi i tij të cilët kanë konfirmuar se kanë lidhur marrëveshje 

për pranimin e fajësisë me Prokurorine Shetit.  

 

 Prokurori i Shtetit gjatë shqyrtimit fillestar ka ngelur në tërësi pranë marrëveshjes për 

pranimin e fajësisë. 

 

Mbrojtësja e të akuzuarit Av. N.K., dhe i akuzuari  nuk kanë pasur ndonjë vërejtje në 

aktin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë dhe të njëjtën e kanë konfirmuar. 

 

 

 I akuzuari në shqyrtimin fillestar ka pranuar fajësinë sipas marrëveshjes për pranim të 

fajësisë. 

 

 Gjykata pas dëgjimit të pikëpamjeve të Prokurorit të Shtetit ,të akuzuarit dhe mbrojtësit 

të të akuzuarit, lidhur me pranimin e fajësisë sipas marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, 

konstatoi se pranimi i fajësisë nga i akuzuari është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 233 par. 

18 të KPP-së , i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë 

është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e vet,  i 
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akuzuari nuk ka qenë i detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranojë fajësinë, pranimi 

i fajësisë mbështetet në fakte dhe prova materiale në rastin konkret të cilat paraqiten me 

aktakuzën të pranuara edhe nga i akuzuari dhe nuk ekzistonë asnjë nga rrethanat që parashihen 

me dispozitat e neni 253 par. 1 dhe 2 të KPP-së për hedhjen e aktakuzës, prandaj ka pranuar 

marrëveshjen për pranimin e fajësisë dhe e ka aprovuar me aktvendim marrëveshjen PP/II 

nr.2187-8/21 të dt.23.02.2022, të lidhur ndërmjet Prokurorit të Shtetit të Prokurorisë Themelore 

në Prizren, Departamentit të Përgjithshëm dhe të akuzuarit A.B., nga fshati ..........Komuna e 

Prizrenit, për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 370 paragrafi 8 lidhur 

me paragrafin 6 dhe 1 të KPRK-së . 

 

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

formohen të gjitha elementet e  veprës penale të përshkruar si në shqiptim të këtij aktgjykimi dhe 

për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta shpallë fajtorë dhe të gjykoi në bazë të ligjit, e më parë 

duke vërtetuar përgjegjësinë penalo-juridike të tij. 

 

Lidhur me dënimin Prokurori i shtetit ka qëndruar pranë dënimit të propozuar në 

marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë dhe ka shtuar se pajtohet që gjykata me rastin e marrjes së 

vendimit mbi dënimin ti merr parasysh dispozitat për zbutjen e dënimit duke pas parasysh se i 

akuzuari e ka pranuar fajësisnë sipas marrëveshjes për pranimin e fajësisë.  

 

 I akuzuari dhe mbrojtësi i tij lidhur me dënimin kanë deklaruar se qëndrojnë pranë 

dënimit të propozuar në marrëveshje mbi pranimin e fajësisë.   

 

Gjykata pranojë marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë e arritur me datën 23.02.2022, të  

bërë  në mes të palëve Prokurorisë së Shtetit, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij av.Naim Kurtishi, 

dhe konstatoj  se i akuzuari është fajtorë, për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik 

nga neni 370 par.8 lidhur me par.6 dhe 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, ku të akuzuarit 

do ti shqiptohet dënimi me me gjobë në shumën prej 700 (shtatë qind)  Euro,  të cilën gjobë është 

i obliguar ta paguaj në tre këste mujore dhe atë nga dt.01-10 të secilit muaj duke filluar 15 ditë 

pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.   

  

 Obligohet i akuzuari  që të paguaj paushallin gjyqësor në shumën prej 20 Euro, 20 Euro 

në emër të ekspertizës mjeko-ligjore, 150 Euro në emër të ekspertizës së komunikacionit  si dhe 

30  Euro për programin për mbrojtjen e viktimave, të gjitha këto në afat prej l5 dite pas 

plotfuqishmërisë të aktgjykimit.  

 

 Me rastin e zgjedhjës së dënimit, llojit dhe lartësisë së tij, gjykata e mori si rrethanë 

veçanërisht lehtësuese për të akuzuarin se ka pranuar fajësinë, ka shprehur  pendim të thellë dhe 

të sinqertë dhe ka premtuar se në të ardhmen nuk do të kryejnë veprime të tilla inkriminuese. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

ne kontest civil është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 463 paragrafi  1 lidhur me paragrafin 

2 të KPP-së.  

 

 

 

 Vendimi mbi   paushallin gjyqësor u muar në kuptim të nenit 450  par.2.6 të KPP-së. 

 

Vendimi për Kompenzimin e Vikrimave të Krimit , u muar në kuptim të nenit 39, të Ligjit 

nr 05/L-036 për Kompenzimin e Viktimave të Krimit. 
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Me sa u tha u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi, e në mbështetje të nenit 365 të 

KPP-së. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2021:250819, 10.05.2022 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Vjollca  Buzhala 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


