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Numri i lëndës: 2022:045541 

Datë: 30.05.2022 

Numri i dokumentit:     03073221 

       P.nr.272/22 

 

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 İ.M., nga Mamushë, me numër personal ........, 

R.T., nga Mamushë, me numër personal ........, Bünamin Taç nga , me numër personal ........,  për 

shkak te veprës penale Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 par. 7 lidhur me 

par. 3 dhe par 1 dhe lidhur dhe nenin 31 të Kodit me nr.06/L-074 Penal të Republikës së 

Kosovës. duke vendosur sipas aktakuzës së Prokuroria Themelore Prizren  -  PP/II.nr.182-9/22 

e dt.21.03.2022   në praninë e Prokurorit të Shtetit Ramadan Koro  të pandehurve  İ.M., , R.T., , 

B.T., , me datë 30.05.2022 mori , këtë: 

A K T G J Y K I M 

 

Te pandehurit : 

İ.M., lindur më ........, me numër ........, i biri i ........dhe nënës ........, , me vendbanim në , 

Mamushë, ka te kryer shkollën e mesme i gjendjes se dobët ekonomike tregtar, turk shtetasi r. te 

Kosoves.  

 

R.T., lindur më ........me numër ........, i biri i ........dhe nënës ........, e gjinisë , me 

vendbanim në , Mamushë,  , student, i gjendjes se dobët ekonomike turk , shtetas i r. te Kosoves. 

. 

 

B.T.i lindur më ........, me numër ........, i biri i ........dhe nënës ........, e gjinisë , me 

vendbanim në , Prizren, Mamuşa, ka te ka te kryer shkollën e mesme, punetrr, i gjendjes se dobët 

ekomike, turk shtetas i r. t Kosovës.  

 

    JANE   FAJTOR   

 

Me datë 31.12.2021, rreth orës 23:40 min., në Mamushë, saktësisht në qendër, të rrethi kryesor, 

të pandehurit në bashkëveprim, nga pakujdesia me anë të zjarrit shkaktojnë rrezik të madh për 

jetën e njerëzve, në atë mënyrë që fillimisht të pandehurit R. dhe B., e mbushin një bidon me 

benzinë në pompën e derivateve “........”, e më pastaj e derdhin në asfalt në vendin e lartcekur, 

i’a vënë zjarrin, dhe më pas edhe i pandehuri I mbush dy bidona me benzinë dhe duke vepruar 

njëjtë sikur dy të pandehurit, zjarri përhapet me shpejtësi dhe hapësire të madhe, dhe pas 

intervenimit të zjarrfikëseve zjarri lokalizohet, ku shkaktohet rrezik të madh për jetën e njerëzve, 

të cilit ishin duke festuar pritjen e vitit të ri dhe ishin në një numër të madh. 
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 - Me këto veprime në bashkëkryerje, kryejnë veprën penale: Shkaktimi i rrezikut 

të përgjithshëm nga neni 356 par. 7 lidhur me par. 3 dhe par 1 dhe lidhur dhe nenin 31 të 

Kodit me nr.06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Andaj gjykata ne kuptim te nenit 38, 39 43, dhe 69    te KP  t e akuzuarve iu  shqipton :

   

 

   DËNIM ME GJOBE  

 

.Të pandehurit I.M.,  ne shume prej 200 (dyqind) ) euro. te cilin dënim do ta paguaj ne 

xhirollogarinë e kësaj gjykata nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, e poqe se dënimi 

me te holla nuk mund te paguhet nga ana e te akuzuarit ne afatin ligjore i njëjti do te zëvendësohet 

me dënim me burg duke llogaritur 20 euro për 1 dite burg gjegjësisht 10 dite burg.  

 

Të pandehurit R.T., ne shume prej 200 (dyqind) ) euro. te cilin dënim do ta paguaj ne 

xhirollogarinë e kësaj gjykata nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, e poqe se dënimi 

me te holla nuk mund te paguhet nga ana e te akuzuarit ne afatin ligjore i njëjti do te zëvendësohet 

me dënim me burg duke llogaritur 20 euro për 1 dite burg gjegjësisht 10 dite burg.  

 

Të pandehurit B.T., ne shume prej 200(dyqind)   euro. te cilin dënim do ta paguaj ne 

xhirollogarinë e kësaj gjykata nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, e poqe se dënimi 

me te holla nuk mund te paguhet nga ana e te akuzuarit ne afatin ligjore i njëjti do te zëvendësohet 

me dënim me burg duke llogaritur 20 euro për 1 dite burg gjegjësisht 8 dite burg.  

 

Obligohen te pandehurit   qe ne mënyrë solidare  qe  ti paguajnë te gjitha shpenzimet e 

procedurës penale sa ato bëhen ne baze te llogarisë se gjykatës, kurse  ne emër te  paushallit 

gjyqësor secili te paguan  shumen  prej nga  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 nga 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 i ka paraqitur kësaj gjykate aktakuzën PP/II.nr.182-

9/22 e dt.21.03.2022   , ndaj   te akuzuarve  İ.M., nga Mamushë, me numër personal ........, R.T., 

nga Mamushë, me numër personal ........, B.T., nga , me numër personal ........,  për shkak te 

veprës penale Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 par. 7 lidhur me par. 3 dhe 

par 1 dhe lidhur dhe nenin 31 të Kodit me nr.06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Te akuzuarit   I.M., , R.T., dhe B.T., në shqyrtim fillestar në tërsi e kane  pranuar veprën 

penale e cila iu vehet në barrë sipas aktakuzës, e po ashtu ka pranuar edhe fajësinë . 

 

 Gjyqtari gjykues konstatoi se janë përmbushur kërkesat nga neni 248 i KPP-së, nga se i 

pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit te fajit, pranimi është i vullnetshëm  dhe i 

mbështetur ne faktet e çështjes qe përmban aktakuza, andaj me aktvendim pranoi pranimin e 

fajësisë. 
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Kjo gjykatë gjeti se në veprimet e të akuzuarve , I.M., , Resul Taç dhe Bunamin Taç 

plotësohen të gjitha elementet qenësore te veprës penale Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga 

neni 356 par. 7 lidhur me par. 3 dhe par 1 dhe lidhur dhe nenin 31 të Kodit me nr.06/L-074 Penal 

të Republikës së Kosovës., prandaj dhe iu shqiptoi dënimin me gjobë , duke qenë i bindur se me 

këtë lloj dënimi do te arrihet qëllimi i të njëjtit.  

 

 Me rastin e shqiptimit të dënimit kjo gjykate pati parasysh si rrethana lehtësuese për të 

akuzuarit , pranimin e fajësisë , premtimin se në të ardhmen nuk do te kryejn më vepra penale,   

sjelljen korrekte para gjykatës, dhe se për herë të parë kan rënë ndesh me ligjin.  

 

 Te shqiptimi i dënimit me gjobë gjykata pati për bazë gjendjen ekonomike të dobët të të 

akuzuarve.  

 

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

kuptim te nenit 450 dhe 452  të  te KPPK-se.  

 

 

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

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2022:045541, 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. 

 

 

 

 


