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Numri i lëndës: 2022:031749 

Datë: 30.05.2022 

Numri i dokumentit:     03075223 

       P.nr.233/22 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL Sipas gjyqtarit Refki  Piraj, me pjesëmarrjen e procesmbajtësit Halime 

Nixha  në lëndën penale kundër të pandehurit R.K., nga f.M......, me numër personal ...........,  për 

shkak te veprës penale: Rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par.8 lidhur me par. 6  të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës Nr.06/L-074 (KPRK), duke vendosur sipas aktakuzës së 

Prokuroris Themelore Prizren , PP/II.nr.91/22   , të datës 04.03.2022 në praninë e Prokurorit të 

Shtetit Ramadan Koro  të pandehurit R.K.,, me datë 30.05.2022 mori  këtë: 

 

A K T G J Y K I M 
 

    I pandehuri R.K., i lindur më ..........., me numër ..........., i biri i ...........dhe nënës ..........., 

me vendbanim në , Prizren, M...... , i martuar babe i pese femive, i pa pune i gjendjes se dobët 

ekonomike ka te kryer shkollën e mesme, shqiptar shtetas  R. te Kosoves. . 

 

 

              ESHTE FAJTOR 

 

 Më 08.12.2021, rreth orës 11:50, në fshatin M...... K. Prizren, saktësisht në afërsi të 

shkollës së fshatit, i pandehuri R.K.,, duke drejtuar kamionetën e markës “....”, me targa ..........., 

nga pakujdesia ka vepruar në kundërshtim me nenin 69 lidhur me nenin 255 par.2 të Ligjit 

nr.05/L-088 për Rregullat e Trafikut Rrugor, në atë mënyrë që duke drejtuar kamionetën e tij dhe 

duke mos e përshtatur shpejtësinë e lëvizjes kushteve dhe rrethanave të rrugës, në një moment i 

pandehuri me pjesën e pasme të anës së djathtë të kamionetes se të tij, e godet të dëmtuarën - 

fëmiun A.E., e moshës 7 vjeçare, e cila ishte në anën e djathtë të rrugës duke ecur, ku si rezultat 

i goditjes e dëmtuara pëson lëndime të rënda trupore dhe atë ndrydhje të indeve të në regjionin 

e majtë të kraharorit dhe thyerje e trupit të kockës së kërcirit të djathtë, lëndime këto të 

konstatuara në ekspertizën mjeko ligjore të Dr. N.U., , datë 30.01.2022- 

 

-me çka ka kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 370 par.8 lidhur me 

par.6-1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës nr.06/L-074. 

  

 

Andaj gjykata ne kuptim te nenit  38, 39, 40,  42, 43 dhe 69      te KP te akuzuarit   ia 

shqipton : 
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     DËNIM   ME BURG   

 

Ne kohëzgjatje prej  6 (gjashte) muaj  

 

Me pëlqimin e palës se akuzuar bazuar ne nenin  44 te KP  dënimi i shqiptuar  me burgim 

i zëvendësohet me dënim me gjobe me pëlqimin e personit te dënuar dhe te njëjtit i shqiptohet 

gjoba ne shume prej  400 euro., ne katër këste mujore, te cilën është i obliguar ta paguaj  ne afat 

prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë .  

 

I dëmtuari përf. ligjor i te dëmtuarit A.E.,– babai R.E., nga fsh. ...........Komuna e Prizrenit  

, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet ne kontest te rregullt civil.  

 

Obligohet i pandehuri  qe ti paguaj te gjitha shpenzimet e procedurës penale sa ato bëhen 

ne baze te llogarisë se gjykatës, ne emër te ekspertizës mjeko ligjore shumen prej 20.44 euro, ne 

emër te ekspertizës se komunikacionit shumen prej 40.88 euro, ne  emër te  te paushallit gjyqësor 

te paguajnë   shumen prej  20 euro, e te gjitha këto ne afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nen kërcenim te ekzekutimit te dhunshëm. 

   

Ne zbatim te ligjit mbi mbrojtjen  e viktimave te krimit te akuzuarve iu  caktohet taksa 

ne lartësi prej 30 euro te cilën jane te  obliguar ta paguajnë  ne xhirollogarinë e kësaj gjykate ne 

afat prej 15 ditesh nga dita e plotfuqishmërisë,.  

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore ne Prizren ka paraqitur aktakuzën PP/II.nr.91/22   , të datës 

04.03.2022  ,   kundër te pandehurit  R.K., nga M......, me numër personal ...........,  për shkak te 

veprës penale rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par.8 lidhur me par. 6-1  të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës Nr.04/L-082 (KPRK) 

 

I pandehuri ne shqyrtim fillestar, ne tërësi e pranon veprën për te cilën akuzohet,  po 

ashtu ka pranuar edhe fajësinë . 

 

Gjyqtari gjykues përcaktoi se i   pandehuri  e ka  kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit 

te fajit, pranimi është bere vullnetarisht, dhe mbështetet ne faktet e çështjes qe përmban aktakuza, 

aktakuza nuk përmban asnjë shkelje te qarte ligjore ose gabime faktike dhe pas marrjes se 

mendimit nga ana e prokurorit te shtetit ka pranuar pranimin e fajësisë. 

 

I pandehuri thekson se i vjen shumë keq për rastin i cili ka ndodhur, është hera e pare qe 

ka rene ndesh me ligjin, premton se ne te ardhmen do te jete me i kujdesshëm dhe shpreh 

gatishmërinë qe ne qdo aspekt eventualisht ta ndihmoje te dëmtuarin.  

 

Kjo gjykatë gjeti se në veprimet e të akuzuarit, plotësohen të gjitha elementet qenësore 

te veprës penale. rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par.8-6 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës, prandaj dhe ia shqiptoi dënimin me burg  te cilin dënim gjykata me pëlqimin e te 

akuzuarit ia zëvendësoi dënim me gjobë, duke qenë i bindur se me këtë lloj dënimi do te arrihet 

qëllimi i të njëjtit, duke patur për baze gjendjen ekonomiko-sociale te  akuzuarit. 

 

Me rastin e matjes se dënimit gjykata pati parasysh minimumin dhe maksimumin e 

dënimit te parapare për ketë vepër penale, dhe me caktimin e dënimit gjithashtu konsideroi 
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rrethanat e shkalles se përgjegjësisë penale intensitetin e rrezikimit apo te dëmtimit te vlerës se 

mbrojtur, rrethanat ne te cilat është kryer vepra penale dhe pranimin e fajësisë.  

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është mare ne 

kuptim te nenit 450 dhe 452 te KPPK-se.  

 

 Vendimi mbi udhëzimin në kontest te rregullt civil u mbështet ne neni 463/2 te KPPK  

  

 Më sa u tha më lartë u vendos si ne shqiptim të këtij aktgjykimi  

 

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2022:031749, 30.05.2022 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Refki  Piraj 

 

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. 

 

 

 

 

 


