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Numri i lëndës: 2019:131207 

Datë: 18.12.2019 

Numri i dokumentit:     00722040 

 

            

P.nr.775/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykuese Gani Kastrati, me procesmbajtësën Shureta Ballxhi, punëtore e kësaj gjykate, 

në çështjen penale kundër të akuzuarit V.I nga Prizreni, për shkak të veprës penale rrezikimi i 

trafikut publik nga neni 378 paragrafi 8 lidhur me par.6 dhe 1  të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (në vazhdim KPRK), duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Prizren PP/II.nr.804-13/19 të datës 19.06.2019, pas mbajtjes së seancës për shqyrtimin e 

marrëveshjes për pranimin e fajësisë në shqyrtimin fillestar, në prezencën e Prokurorit të 

Shtetit Fatos Ajvazi, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij av. B.K, me datën 05.12.2019, muarr dhe 

publikisht e shpalli këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 
 

I akuzuari: 

 

V. I, nga i ati M. dhe e ëma A. e lindur E., i lindur me datë ..., në Prizren, ku dhe jeton 

në  rrugën “…” nr…., i pa martuar, punëtor, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së dobët 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës  së Kosovës, me numër personal .... 

 

  

ËSHTË FAJTOR 

 
 

Sepse me datë 18.03.2019, rreth orës 13:48 min, në Prizren saktësisht në parkingun e 

qendrës tregtare E-T-C (ELKOS) në Prizren, duke drejtuar automjetin e tipit ... me targa të 

rregjistrimit ..., për derisa ishte duke e lëshuar rrugën ... hynë në parkingun të Q.T.”…”, duke 

vepruar në kundërshtim me nenin 53 par.1 dhe nenin 55 par.1 të Ligjit nr.05/L-088 për 

Rregullat e Trafikut Rrugor, ashtu që edhe pse i pandehuri ka qenë në dijeni që është duke 

lëvizur në hapësirë të parkingjeve të qendrës tregtare ku shpejtësia e lëvizjes maksimale është e 

kufizuar në 40 km/h sikurse në rrugën e qytetit të Prizrenit, pasi që është zone urbane, i njëjti 

nuk i kushton kujdesin e duhur veprimeve të tija duke hynë në hapësirën e parkingjeve, pa 

ngadalësuar shpejësin e lëvizjes pra duke lëvizur me shpejtësi prej rreth 64km/h, e si pasojë e 

kësaj kur biçikleta fillon kalimin e rrugëve mes parkingjeve ngasësi i automjetit nuk arrin që ta 
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ndaloj automjetin dhe shkakton aksidentin e trafikut, ku pos dëmeve material i dëmtuari 

biçiklisit E.P, pëson lëndime trupore dhe atë ndrydhje të indeve të buta në regjionin e kokës  

dhe në regjionin e djathë të krahrorit, thyerje të brinjëve VI, VII, VIII, dërrsës së gjoksit, 

kockës së parakrahut, prani të ajrit të lire në hapësirën e djathtë të krahrorit, gjakderdhjen nën 

lëkurore në rregjionin përrreth syve, regjionin e ekstrmiteteve të poshtme dhe regjionin e 

djathtë të kraharorit, dëmtime këto të cilat kualifikohen si lëndime të rënda trupore. 

 

Këso dore ka kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 paragrafi 8 

lidhur me par.6 dhe 1 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në kuptim të dispozitave të nenit 7,17, 38, 39, 40,44, 69, 70, 71,  të KPK 

dhe nenit 365. të KPPK i shqipton 

 

                                         

GJ Y K O N 
 

 

Me dënim me burgim prej 6 (gjashtë) muajve, por i njëjti në bazë të nenint 47 të KPK-

së dhe me pëlqimin e të dënuarit dhe mbrojtësit të tij dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 

(gjashtë) muajve i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumën prej 2000 € (dymijë euro), të 

cilin dënim me gjobë do të ekzekutohet në tetë këste mujore dhe ate duke filluar nga çdo fillim 

i muajit 01-05 të muajit vijues, dënim i  akuzuari është i obliguar që ta paguaj në afat prej l5 

ditëve pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

I akuzuari, obligohet që në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 20 €, në 

emër të shpenzimeve të ekspertit të komunikacionit në shumën prej 40.88 €, në emër të 

shpenzimve të ekspertit mjeko-ligjor në shumën prej 20 € si dhe në emër të programit për 

kompensimin e viktimave të paguaj shumën prej 30 €, që të gjitha në afat prej 15 ditësh nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

 

A r s y e t i m 

 
 

Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm ka paraqitur, pranë kësaj 

gjykate, aktakuzën PP/II.nr.804-13/19 të datës 19.06.2019, kundër të akuzuarit V.I nga 

Prizreni, për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 paragrafi 8 lidhur 

me par.6 dhe 1  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (në vazhdim KPRK). 

Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm me datën 14.06.2019 ka 

parashtruar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë PP/II.nr.804-13/2019. 

 Gjykata gjatë shqyrtimit fillestar, në pajtim me dispozitat e nenit 247 paragrafi 4 ka 

shqyrtuar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, ku ka dëgjuar të akuzuarin, mbrojtësin e tij si 

dhe prokurorin e shtetit lidhur me pretendimet e tyre sa i përket marrëveshjes mbi pranimin e 

fajësisë. 

Sa i përket gjendjes faktike gjykata e ka vërtetuar ashtu si është përcaktuar në 

dispozitivin e aktakuzës në kushtet dhe rrethanat ligjore të marrveshjes për pranimin e fajësisë. 
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Prokurori i Shtetit gjatë seancës ka deklaruar se prokuroria e shtetit ka arritur 

marrëveshje me të akuzuarin V.I për veprën penale që i ngarkohet dhe mbetet në tërësi pranë 

marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë e cila marrëveshje mbi pranimin e fajësisës është arritur 

konformë dispozitave ligjore të KPP-ës, për të njëjtën marrëveshje mbrojtësi dhe i pandehuri të 

njëjtin e pranojnë. 

            Mbrojtësi i të akuzuarit V. I, avokati B.K, ka deklaruar se kjo marrëveshje është lidhur 

konform dispozitave ligjore, për faktin se i njëjti këtë marrëveshje përpos që në mënyër 

vullnetare e ka pranuar edhe ate pranë Prokurorisë por të njëjtën e ka vëreteuar edhe në seancën 

e sotme që e pranon marrëveshjen si të tillë, andaj për këtë arsye si mbrojtës e pranon 

marrëveshjen dhe mendon se e njëjta është përpiluar konform ligjit. Andaj, i ka propozuar 

gjykatës që dënimin e rekomanduar me të holla të ia mundëson konform ligjit që të paguaj me 

këste dhe njëherit mundësisht të i shqiptoj dënimin më të vogël minimal të paraparë sipas 

rekomandimit me marrveshje, ashtu që kjo marrëveshje të pranohet dhe të njëjtit të i shqiptohet 

dënim i rekomanduar.  

          I akuzuari V.I në tërësi është pajtuar me deklaratën nga mbrojtësi i tij, duke shtuar se 

premton se në të ardhmen nuk do të përsërisë veprime kundërligjore, është penduar për një 

veprim të tillë, pas qe deri te ky aksident ka ardhurë nga pakujdesia e tij, me të dëmtuarin janë 

pajtuar, kanë raportet të mira shoqërore dhe familjare, dhe i vjen për keqardhje që ka ndodhur 

ky aksident, si dhe është i papunë, është hera e parë që ka ra ndesh me ligjin, dhe e lut gjykatën 

që të shqiptoj një dënim sa më të butë. 

           Gjykata pas dëgjimit të pikëpamjeve të prokurorit të shtetit, të akuzuarit dhe mbrojtësit 

të tij, lidhur me pranimin e fajësisë sipas marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, konstatoi se i 

akuzuari V.Ie 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 tij av.B.K, i 

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 të rastit konkret të cilat paraqiten në 

aktakuzë të pranuara edhe nga i akuzuari, dhe se nuk ekziston asnjë nga rrethanat që parashihen 

me dispozitat e nenit 253 par. 1 dhe 2 të KPP-së, për hedhjen e aktakuzës. 

 

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

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale, të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ta gjykojë 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 i dëgjoi deklaratat 

e të gjitha palëve, ka shqyrtuar dënimin e rekomanduar në marrëveshjen mbi pranimin e 

fajësisë, gjithashtu duke i marrë parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në 

nenin 69 të KPK-së, të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, prej 

rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë sipas marrëveshjes mbi pranimin 

e fajësisë, rrethanat personale të akuzuarit se është i gjendjes së dobët ekonomike, pendimin, 

është hera e parë që ka ra ndesh me ligjin si dhe premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejë 

vepra penale. Gjykata në rastin konkret duke pas parasysh se i akuzuari ka pranuar fajësinë 

sipas marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë dhe atë qysh në fazën e shqyrtimit fillestar, si dhe 

duke i marr parasysh rrethanat lehtësuese të lartpërmendura ka aplikuar dispozitat e nenin 71 

par.1 pika 1.3 për zbutjen e dënimit. Kështu që duke mos gjetur rrethana rënduese gjykata ka 

ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi do të arrihet 

qëllimi i dënimit sipas nenit 38 të KPK, dhe se ky dënim, si i tillë, i shqiptuar sipas bindjes së 
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gjykatës, është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i 

posedon i akuzuari. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit, është marrë konform nenit 

450 dhe 453 të KPPRK-së. 

 

Vendimi për programin e kompensimit të viktimave të krimit është marrë në kuptim të 

nenit 39 parag.3 pika 1 të Ligjit me numër 05/L-036. 

 

 Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:131207, 05.12.2019 

  

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. 


