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Numri i lëndës: 2018:053523 
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Numri i dokumentit:     00382095 

                                                                                                                                                                         

P.nr. 27 /2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

Gjykata Themelore Prizren Dega në Suharekë Departamenti i Përgjithshëm Divizioni 

Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari me procesmbajtësen Albina Loshi 

praktikante e kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarit R. H., për shkak të veprës 

penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 1 lidhur me parag.6  të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës (KPK), duke vendosur sipas aktakuzës të Prokurorisë 

Themelore Departamenti Përgjithshëm në Prizren PP.II.nr.2602-4-/17 të datës 17.01.2018, 

në shqyrtimin fillestar të mbajtur më datë 26.06.2019, në prezencën e prokurorit të shtetit 

Naim Gashi, të akuzuarit R. H., si dhe mbrojtësit të tij sipas detyrës zyrtare av. S. M. nga 

Prizreni, nxori dhe shpalli publikisht këtë ndërsa me dt. 27.06.2019 përpiloi ketë 

A K T G J Y K I M 
 

I akuzuari R. H. nga i ati R. dhe e ëma Z. e lindur B., i lindur me datë  12.02.1980  në 

fshatin S., komuna Suharekë, ku edhe tani jeton, me numër përsonal ..........., elektroinstalues, 

ka të përfunduar shkollën mesme, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës 

së Kosovës, më parë i padënuar, 

 

 

ËSHTË  FAJTOR 

  

 Sepse, 

 

Me datë 09.06.2017 rreth orës 13:35 minuta, në fashtin S. komuna Suharekë, pikrishtë në 

oborrin e shtëpisë së S. S., shkakton rrezik të përgjithshëm për jetën e njerzve dhe psurinë, në 

atë mënyrë që kishte filluar punimet rreth ndryshimit të rrjetit elektrik të tensionit të lartë në 

kohën e reduktimit të rrjetit elektrik pa ndonjë marrëveshje paraprake për ndërprerjen rrjetit 

elektrik nga KEDS, për shkak të punimeve, i dëmtuari A. K. kishte shkuar për ta vizitur të 

akuzuarin të cilin e kishte shok dhe derisa i kuzuari në ishte shtyllë kërkon nga i dëmtuari që 

t’ia jap telin përcues, i dëmtuari e pyet a ka rrymë teli, ndërsa i thot “kape lirishtë sepse kam fol 

me ata se nuk ka rrymë ka reduktime” i dëmtuari e kap telin përcues elektrik dhe goditet nga 

rryma , rrëzohet për tokë, dhe mbetet pa vetëdije dhe si pasojë e kësaj goditje pëson lëndime të 

rënda trupore, lëndime këto të konstatuara në mendimin e  ekspertit mjeko ligjor dr. N. H. të 

datës 26.11.2017.  
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- me këto veprime ka kryer veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga 

neni 365 par. 1 lidhur me parag.6  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës KPK-

së. 

 

 

Gjykata në kuptim të neneve 7, 17, 23, 41, 49, 50, 51,52, 73,  365 par. 1 lidhur me 

parag 6, të të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPK), neneve 247, 365, 450 dhe 463 të 

Kodit Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK), të akuzuarin  

 

E GJ Y K O N 
 

ME DEMIN ME KUSHT duke i shqiptuar dënimin me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) 

muajve, dhe njëherit urdhëron që dënimi mos të ekzekutohet në afatin e verifikimit prej 2 (dy) 

viteve nese i akuzuari nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

Obligohet i akuzuari me shpenzimet e procedurës, dhe ate në emër të paushallit gjyqësor që të 

paguaj shumën prej 20 € (njëzet euro), në emër të shpenzimeve të ekspertizës mjeko ligjore 

shumën prej 20 € (njëzet euro),  dhe në emër të taksës për kompenzimin e vikatimave të krimit 

shumën prej 30 € (tridhjetë euro) të gjitha këto pas plotëfuqishmerisë se këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm. 

 

I dëmtuari A. R. K., nga fsh. S. komuna Suharekë, për realizimin e kërkesës pasurore – 

juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil.  

 

                                             A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren- Departamenti i përgjithshëm me aktakuzen PP II nr. 

2602-4-/17 të datës 17.01.2018, ka akuzuar R. H., për shkak të veprës penale shkaktimi i 

rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 1 lidhur me parag.6të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPK). 

Së bashku me ngritjën së aktakuzës, kësaj Gjykate, i është dorëzuar marrëveshja për 

pranim të fajësisë PP II nr.2602-4-/17 e hartuar më datë 18.01.2018 ndërmjet Prokurorisë 

Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm përfaqësuar nga prokurori i shtetit Elfete 

Purova në njërën anë dhe të akuzuarit R. H. dhe mbrojtësit të tij av.S. M. nga Prizreni në anën 

tjetër. Sipas kësaj marrëveshje gjykatës me kompetencë lëndore dhe teritoriale i është 

rekomanduar që të pranohet kjo marrëveshje e arritur dhe që ndaj të akuzuarit për shkak të 

kryerjës së veprës penale  shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 1 lidhur me 

parag.6  Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPK) t’i shqiptohet dënimi me kusht. 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar me datën 26.06.2019, ku ka ftuar Prokurorin e 

Shtetit te Prokurorisë Themelore në Prizren përfaqësuar  nga Naim Gashi, të akuzuarin R. H. 

dhe mbrojtësin e tij av. S. M., kësisoj gjyqtari e ka udhëzuar te akuzuarin për të drejtat e tij, 

ashtu siç e parasheh edhe neni 233 Kodit Procedurës Penal të Republikës së Kosovës 

(KPPRK). I akuzuari deklaron se i ka kuptuar udhëzimet në konsultim me avokatin, dhe se 

pajtohet me këtë marrëveshje për pranim të fajsisë. Mbrojtësi i tij sipas detyrës zyrtre av.S. M. 

ka theksuar se pajtohet deklarimin e të mbrojturit dhe se propozon gjykatës që të pranohet kjo 

marrëveshje nga ana e gjykatës pasi që është e lidhur konform dispozitave të nenit 233 të Kodit 

te Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK), dhe se janë plotësuar kushtet ligjore 

dhe me vullnetin e lirë të akuzuarit dhe prokurorisë dhe se i akuzuari është njoftuar me të gjitha 
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të drejta dhe obligimet që dalin nga kjo marrëveshje. Prokurori i shtetit thekson se provat që i 

kemi pasur për ngritjen e aktakuzës  kanë qenë të njohura për mbrojtjen dhe se marrëveshja për 

pranim të fajsisë është e bazuar. 

Gjykata pasi shqyrtoi marrëveshjen për pranimin e fajësisë dhe pasi konstatoi se nuk ka 

ndonjë pengesë ligjore dhe nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara me nenin 253 parg.1 

dhe 2 të Kodit Procedurës Penal të Republikës së Kosovës (KPPRK), ka nxjerrë aktvendim me 

të cilen e ka pranuar ketë marrëveshje për pranim të fajësisë, ngase ka konstatuar se janë 

plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë konform nenit 247 parag. 1 të Kodit te 

Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK). Gjyqtari i vetëm gjykues ka konstatuar 

se  i akuzuari i kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, se pranimi bëhet vullnetarisht nga 

i akuzuari, se pranimi i fajit mbështet në faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe se aktakuza 

nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, të gjitha këto të parapara me 

nenin 248 parag.1 te Kodit te Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK) 

Duke e vlersuar marrëveshjen për pranimin e fajsisë si dhe provave të pakontestueshme  

që përmban akatakuza gjykata ka vërtetuar ketë gjendje faktike:  

            Me datë 09.06.2017 rreth orës 13:35 minuta, në fashtin S. komuna Suharekë, pikrishtë 

në oborrin e shtëpisë së S. S., shkakton rrezik të përgjithshëm për jetën e njerzve dhe psurinë, 

në atë mënyrë që kishte filluar punimet rreth ndryshimit të rrjetit elektrik të tensionit të lartë në 

kohën e reduktimit të rrjetit elektrik pa ndonjë marrëveshje paraprake për ndërprerjen rrjetit 

elektrik nga KEDS, për shkak të punimeve, i dëmtuari A. K. kishte shkuar për ta vizitur të 

akuzuarin të cilin e kishte shok dhe derisa i kuzuari në shtllë nga i dëmtuari qët’ia jap telin 

përcues , i dëmtuari e pyet a ka rrymë teli, ndërs i thot “kape lirishtë sepse kam fol me ata se 

nuk ka rrymë ka reduktime” i dëmtuari e kap telin përcues elektrik dhe goditet nga rryma , 

rrëzohet për tokë, dhe mbetet pa vetëdije dhe si pasojë e kësaj goditje pëson lëndime të rënda 

trupore, lëndime këto të konstatuara në mendimin e  ekspertit mjeko ligjor dr. N. H. të datës 

26.11.2017.  

Gjendjen e tillë faktike gjykata e ka vërtetuar nga marrëveshja për pranim  të fajsisë si 

dhe nga provat dhe faktet  e pa kontestuara qe i përmban aktakuza , kallëzimi penal me nr. të 

rastit 2017-GB- ..., dt. 27.09.2017, deklarata e të akuzuarit R. H. të dhënë më dt.16.01.2018 

dhenë në prokurori,  deklaratën e të dëmtuarit A. K. e dt. 16.01.2018 e dhenë në prokurori, 

eklrata e dëshmitarit S. S. e dt. 16.01.2018 dhenë në prokurori, raporti fillestar i incidentit 

2019-GB-..., dt. 08.06.2017, raport i shkurtër shtesë  i policisë i stacionit policor në Suharekë 

dt. 08.06.2016, raporti mjekësor i spitalit në Prizren me nr. .... 08.06.2017, ekspertiza ekspertit 

mjeko ligjor dr. N. H. të datës 26.11.2017, të konstatura si lëndime të rënda trupore,  si dhe 

shkresa dhe foto dokumentcioni në lëndë. 

 Nga veprimet e të akuzuarit, përmbushën të gjitha elementet e veprës penale, shkaktimi 

i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 1 lidhur me parag.6  të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës (KPK) ku citon: ,,Kushdo që me në të zjrrit , vërshimeve, armaëve, elspolozinivit, 

helmit ose gazit helmues, rezatimit jonizues , forcës mekanike ,me energi elektrike ose me 

ndonjë energjie tjetër, ose me veprim tjetër të rrezikshëm, apo mjete të rrezikshme , shkakton 

rrezik të madhë për jetën e njërzve apo dëm të konsiderueshem pasuror, kryerësi dënohet me 

burgim prej gjashtë muaj deri në pesë vjet.”  dhe i akuzuari ketë vepër e ka kryer me pakujdesi  

sipas nenit 23 parag. 1 dhe 2 të KPRK-së, ku edhe i është shqiptuar sanksioni penal. 

Gjyqtari i vetëm gjykues me rastin e shqiptimit të dënimit ka vlerësuar se duhet të 

aprovohet rekomandimi i dënimit i paraqitur me marrëveshjen për pranimin e fajsisë ndaj të 

akuzuarit dhe të shqiptohet dënimi me kusht duke  vlerësuar si të drejtë dhe është në 

proporcion me peshën e veprës penale të kryer. 

           Gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata për të akuzuarin pati parasysh 

rrethanat e nenit 73  të KPRK-së, andaj si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin vlerësoj faktin 

se ka arritur marrëveshje për pranim të fajsisë, gjykatës i ka premtuar se në të ardhmen do të 
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këtë kujdes dhe nuk do të përsërisë vepra të tilla, është pënduar për këtë vepër penale, është 

mbajtës i familjës dhe babai i dy fëmijëve, ka qenë bashkëpunues me gjykatën, ndërsa rrethanë 

rënduese gjykata nuk gjeti. 

          Gjithashtu gjyqtari vetëm gjykues vlerëson se me shqiptimin  e dënimit sikurse në 

dispozitivin e këtij aktgjykim, mund të arrihet  edhe qëllimi i dënimit me kusht për veprën 

penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 1 lidhur me parag.6 , kur 

vlerësohet se tërheqja e vërejtjës me kërcnim të dënimit është e nevojshme të parandaloj të 

akuzuarin që të kryej vepër tjeter penale konform nenit 50 dhe 41 të KPRK-së si dhe të bëjë 

rehabilitimin e tij dhe të parandaloj përsonat e tjerë nga kryerja e veprave penale, të shpreh 

gjykimin shoqeror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit. 

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

në nenin 450 parag.2 pika 2.6 dhe 3 të Kodit Procedurës Penal të Republikës së Kosovës 

(KPPRK) për eksperizën e ekspertit mjeko ligjor në shumën prej 20 euro si dhe, lartësia e 

paushallit gjyqësor në shumën prej 20 Euro u caktua duke pasur parasysh ekspertizën e punuar 

nga eksperi  zgjatjen dhe ndërlikueshmërinë e procedurës penale si dhe gjëndjen finanaciare të 

akuzuarit, ndërsa shumën prej 30 euro në emër të viktimave të krimit  bazuar ne nenin 39 

parag. 3 të ligjit mbi kompenzimin e viktimave të krimit nr. 05/L-036. 

            Vendimin që i dëmtuari ta realizoj kërkesën pasurore juridike, kjo gjykatë e 

bazoj koform nenit  463 parg.1 dhe 2 i Kodit Procedurës Penal të Republikës së Kosovës 

(KPPRK), pasi që gjykata në procedurën penale nga të dhënat e mbledhura nuk ka mundur që 

të vendosë për një gjykim të plotë dhe as të pjesërishëm të kësaj çështje penale. 

 

                          Nga të lartcekurat është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

                  Departamenti i përgjithshëm-Divizioni penal 

                            P.nr.  27/2018  datë  26.06.2019. 

 

 

                                                G j y q t a r i  

Procesmbajtesja                                                                            Lavdim Bajraktari 

Albina Loshi 

 

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: 

 

Kundër këtij aktgjykimi  nuk mund të paraqitet ankesë për shkak të vërtetimit të  gabuar dhe të 

plotë të gjendjës faktike e as për shkak të vendimit mbi dënimin.  

 
 

 

 

 

 

 


