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Datë: 31.03.2021 

Numri i dokumentit:     01655150 

P.nr.73/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

Përgjithshëm Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari me procesmbajtësen 

Belkize Ramadani  sekretare juridike e kësaj gjykate, në çështjen penale kundër të akuzuarit B. 

B., për veprën penale rrezikimi  i  trafikut  publik  nga  neni  370  par. 9 lidhur  me  par. 6  dhe  

1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074, sipas aktakuzës të Prokurorisë 

Themelore në Prizren Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.2263-7/2019 të datës  11.02.2020, 

në shqyrtimin fillestar të mbajtur datë 18.02.2021 dhe 15.03.2021, në prani të Prokurorit të 

Shtetit Musli Gashi,  të akuzuarit B. B., të dëmtuarës B. D., mori dhe publikishtë shpalli, ndërsa 

me datë 31.03.2021 përpiloi ketë: 

 

A K T G J Y K I M 
 

  

I akuzuari B. B. i lindur më 13.11.1997,  ne Prizren, nga i ati R. dhe e ëma R. , e gjinisë  Th. , 

me numër personal  të letërnjoftimit ............., me vendbanim në fshatin K.,  Komuna Prizren, ,  

i gjendjes së dobët  ekonomike ,  shkollen   e  mesme,  beqar,  Shqiptar  shtetas  i  Republikës  së  

Kosovës, i pa denuar me parë, ka qëndruar nën masën e paraburgimit  nga  data 12.10.2019 deri 

më  24.10.2019. 

 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

Sepse, 

 

Me   datë  12.10.2019 rreth ores  07:30 min,  në  rrugën   S.  – R.,  saktësishte  në  hyrje   të  

fshatit  R.,  i  pandehuri  duke  drejtuar  automjetin  transportues  të  markesës  “WV -......D”  me  

targa  të  regjistrimit  04 - ...- GS,  me   ngjyre    të  verdhe   nga  pakujdesia,  duke   vepruar  në  

kundershtim  me  nenin  143   të  Ligjit   per Rregullat  e  Trafikut Rugor,  ka  rrezikuar   

pjesëmarrësit  në  komunikacion  dhe  ka   vënë  në  rrezik  jetën  e  njerëzëve ,  në  atë  mënyre   

që  i  njejti  nuk  e ka  pershtat  shpejtesinë   e  levizjes  brenda   vendbanimit,  me  kushtet  dhe  

rrethanat  në  rruge  në  atë  mënyre  që  me   këndin  e  përparmë  te   anës  se  djathtë  të  

automjetit   e  godet  këmbesorin  të  dëmtuarin  D.  D. i  cili  ishte  duke  ecur  përpara  në  

drejtim  teë njejtë  me  automjetin  dhe  si  pasoje  e  goditjes  kembesori   hidhet  dhe  bie  me  

koke  ne  driten  e  pasme  të  anes se  djathte  të   automjetit. M.  P.  me  targa    te  regjistrimit  
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04-...-BU,  ngjyre   e  zesë  i  cili  ishte   i  parkuar  jashte    rruge   me ç’rast   i  demtuari  peson  

lendime   të  rënda   trupore,   i  cili  më  pas  nga  një  kalimtar  i  rastit  merret  dhe  dërgohet  

në  QMF  në Suharekë,  e  më  pas   me  autoambulance  në  Emergjencen  e Spitalit  Regjional  

ne  Prizren,   e  per   shkak   te  lendimeve  te   renda  transferohet  në  QKUK  në  Prishtinë,  për  

tretman  mjekesor, ku  si  pasoje   e  goditje  i  demtuari  pëson  gjakderdhje  nen  cipat  e  buta   

te  trurit  ne  anen  e  djathte,  thyerje  e kockes   se  mollëzës   së  djathte   te  fytyres  si  dhe  

plage  shqyese   ne  pjesen  e  siperme  te  pasme  te  djathte   te  kokes  dhe  si  pasoj  e   lendimeve  

te  shkaktuar  ne  aksident,  nga  gjakderdhja  ne  kokë ,  i  njejti  si  pasoje  e  thyerjes  dislokuese   

te  kockës  temporale  përgjate  tere  gjatësisë  së  saj,   të  përcaktuar  si  në  raportin  e  autopsise  

të dr. A. G.,  i  njejti   me  datë  29.10.2019  humb  jetën. 

 

   -me këto veprime  ka kryer veprën penale rrezikimi  i  trafikut   publik  nga  neni  370  

par. 9 lidhur  me  par. 6  dhe 1    të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-

074 

 

Gjykata në kuptim të neneve 4,7,17,23,38, 39  par.1  nen  par.1.1, 40  par.1  nen  par.1.2 

,42 , 69, 70, 71, 72, 79, 370  par. 9 lidhur   par. 6 dhe  1  të Kodit Penal te Republikës së Kosovës 

(KPRK) 06/L-074, nenit  248, 365, 450, 463, të Kodit të Procedurës Penal të Republikës së 

Kosovës (KPPRK) 04/L-123 të akuzuarin: 

 

E  GJ Y K O N 
 

1.ME  DËNIM ME BURG në kohëzgjatje prej 9 (nëntë) muajve,  i  cili  do  te  ekzekutohet   

15  dite  nga  dita  e  plotëfuqishmërisë  së  këtij  aktgjykimi. 

 

2. Të akuzuarit koha  e  kaluar  ne  paraburgim  nga  data 12.10.2019 deri më  24.10.2019 do t’i 

llogaritert shqiptimin e dënimit me burg ashtu që një ditë e kaluar në paraburgim llogaritet me 

një ditë burg.   

 

3.Obligohet i akuzuari  me  shpenzimet  e procedurës dhe ate në emër të paushallit gjyqësor të 

paguaj shumën prej 20 € (njëzetë euro), për ekspertizën e ekspertit të komunikacionit të paguaj 

shumën prej 40.88 € (katërdhjetë. tetëdhjetë e tetë euro), dhe 20 € (njëzetë euro) për ekspetizën 

mjoko ligjore,  si dhe në emër të taksës  për kompenzim të viktimave të krimit  shumën prej 30 

€ (tridhjetë euro), të gjitha këto pas plotëfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit të detyruar ligjor. 

 

E demtuara: B. D. për realizimin e kerkeses pasurore juridike udhezohet ne kontekst civil . 

 

                                             A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm me aktakuzen PP.II.2263-

7/19 të datës  11.02.2019, e ka akuzuar B. B., për shkak të veprave penale rrezikimi  i  trafikut   

publik  nga  neni 370  par.9 lidhur    me  par.6  dhe 1, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK) 06/L-074, aktakuzë të cilën e ka përfaquar prokurori i shtetit Musli Gashi. 

 

Në shqyrtimin fillestar mbajtuar me datën 18.02.2021,  është lexuar aktakuza nga 

Prokurori i Shtetit dhe pas leximitë aktakuzës i akuzuari ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën 

dhe veprën penale me të cilën akuzohet duke deklaruar se pranoj fajsinë për veprat penale që 

akuzohem se i vjen keq për rastin që ka ndodhur dhe pendohem thellë për humbjen e jetes së të 
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dëmtuarit D. D., kërkoj nga gjykata që të më shqiptohet një dënim më i lehtë pasi që vepren e 

kam kryer nga pa kujdesia. 

 

Prokurori i Shtetit lidhur me deklarimin e të akuzuarit për pranimin e fajsisë, ka theksuar 

meqënse këtu i akuzuari B. B. për vepren penale, rrezikimi  i  trafikut   publik  nga  neni 370  

par.9 lidhur    me  par.6  dhe 1 të KP-së, e pranoj fajësin në mënyrë vullnetare pa ndonjë presion, 

pranimi i fajësis pëe vepren penale në fjalë është bërë konform dispozitave ligjore të Kodit të 

Procedures Penaletë Rëpubikës së Kosovës, prandaj pranimi i fajësis nga ana e të akuzuarit nuk 

e kundërshton. 

 

E  demtuara  B.  D. në seancën e shqyrtimit fillestar me dt. 15.03.2021 ka deklaruar  se   

pas  rastit  te  ndodhur  ku  ka   mbetur  i  vdekur  bashkshorti   im  D. V.,  ne  me  të   pandehurin  

me  familjen  e  tij  jemi  pajtuar  dhe  nuk  kemi   diçka  te  keqe  në  këtë  drejtim,  ndërsa që  

nuk  ka qëndruar  pranë   ndjekjes  penale  ndaj  te  pandehurit  dhe  se  kërkon vetëm  kërkesë  

pasurore  juridike. 

 

Gjyqtari vetëm gjykues pas deklarimit të të akuzaurit dhe prokurorit të shtetit rreth 

pranimit të fajsisë ka marrë aktvendim me anë cilit ka pranuar deklarimin e të akuzuarit për 

pranimin e fajsisë duke vlerësuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë 

konform nenit 248 të Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 04/L-123 . Pastaj gjyqtari ka 

konstatuar se i akuzuari kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsisë, se pranimi bëhet 

vullnetarisht nga i akuzuari, se pranimi i fajit mbështete në faktet e qështjes që përmban aktakuza 

dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

Duke u bazuar në deklatimin e të akuzuarit për ta pranuar fajsinë në tërsi për të gjitha 

pikat e aktakuzës, gjykata nuk administroi me provat në ketë çështje penale juridike, pasi që 

gjykata ka konstatuar dhe vertetuar të tërësi ketë gjendje të pakontestueshme faktike.  

 

- Se me   datë  12.10.2019 rreth ores  07:30 min,  në  rrugën   S.  – R.,  saktësishte  në  

hyrje   të  fshatit  R.,  i  pandehuri  duke  drejtuar  automjetin  transportues  të  markesës  “WV -

........D”  me  targa  të  regjistrimit  04 - ...- GS,  me   ngjyre    të  verdhe   nga  pakujdesia,  duke   

vepruar  në  kundershtim  me  nenin  143   të  Ligjit   per Rregullat  e  Trafikut Rugor,  ka  

rrezikuar   pjesëmarrësit  në  komunikacion  dhe  ka   vënë  në  rrezik  jetën  e  njerëzëve ,  në  

atë  mënyre   që  i  njejti  nuk  e ka  pershtat  shpejtesinë   e  levizjes  brenda   vendbanimit,  me  

kushtet  dhe  rrethanat  në  rruge  në  atë  mënyre  që  me   këndin  e  përparmë  te   anës  se  

djathtë  të  automjetit   e  godet  këmbesorin  të  dëmtuarin  D.  D. i  cili  ishte  duke  ecur  përpara  

në  drejtim  teë njejtë  me  automjetin  dhe  si  pasoje  e  goditjes  kembesori   hidhet  dhe  bie  

me  koke  ne  driten  e  pasme  të  anes se  djathte  të   automjetit. M.  P.  me  targa    te  regjistrimit  

04-...-BU,  ngjyre   e  zesë  i  cili  ishte   i  parkuar  jashte    rruge   me ç’rast   i  demtuari  peson  

lendime   të  rënda   trupore,   i  cili  më  pas  nga  një  kalimtar  i  rastit  merret  dhe  dërgohet  

në  QMF  në Suharekë,  e  më  pas   me  autoambulance  në  Emergjencen  e Spitalit  Regjional  

ne  Prizren,   e  per   shkak   te  lendimeve  te   renda  transferohet  në  QKUK  në  Prishtinë,  për  

tretman  mjekesor, ku  si  pasoje   e  goditje  i  demtuari  pëson  gjakderdhje  nen  cipat  e  buta   

te  trurit  ne  anen  e  djathte,  thyerje  e kockes   se  mollëzës   së  djathte   te  fytyres  si  dhe  

plage  shqyese   ne  pjesen  e  siperme  te  pasme  te  djathte   te  kokes  dhe  si  pasoj  e   lendimeve  

te  shkaktuar  ne  aksident,  nga  gjakderdhja  ne  kokë ,  i  njejti  si  pasoje  e  thyerjes  dislokuese   

te  kockës  temporale  përgjate  tere  gjatësisë  së  saj,   të  përcaktuar  si  në  raportin  e  autopsise  

të DR. A. G.,  i  njejti   me  datë  29.10.2019  humb  jetën. 
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Gjendjen e tillë faktike gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i fajsisë nga ana e të akuzurit si 

dhe nga provat e pa kontestueshme  dhe faktet qe i përmban aktakuza,  siç janë: raport i oficerit 

M. H., i datës 12.10.2019, me numër të rastit  2019-GB-.... i njesise rajonale se trafikur rrugor 

Prizren, skica e vendit te ngjarjës datës 12.10.2019, me numër të rastit  2019-GB-...., raporti 

mjeksor nga Dr.S. H. dhe Dr.H. me nr..... të datës 12.10.2019 në ora 08:00, deklarata e të 

dyshuarit/akuzuarit të datës 12.10.2019, proceverbali i marrjës në pytje të akuzuarit të dhenë në 

prokurorinë e shtetit  e dt. 18.10.2019 proceverbali i marrjës në pytje të dëmtuarit E. D. të dhenë 

në prokurorinë e shtetit  e dt. 22.10.2019, ekspertiza e ekspertit të komunikacionit  B. M. e dt. 

31.01.2020, ekspertiza e ekspertit mjeko ligjor D. H. e dt. 20.10.2019, raporti i autopsisë i 

departamentit të mjekësisë ligjore Prishtinë  me numër MA-..-291 të ekspertit mjeko ligjor A. G.  

deklarata e dëshmitarit J. K. të datës 12.10.2021, si dhe foto dokumentacioni i bashkangjitur 

shkresave të lendës. 

 

Nga këto fakte dhe prova  të vërtetuara në procedurë nga veprimet e të akuzuarit   

përmbushën të gjitha elementet e veprës penale , rrezikimi  i  trafikut   publik,  në atë mënyrë që 

duke drejtuar automjetin i pandehuri  nga  pakujdesia,  duke   vepruar  në  kundershtim  me  nenin  

143   të  Ligjit   per Rregullat  e  Trafikut Rugor,  ka  rrezikuar   pjesëmarrësit  në  komunikacion  

dhe  ka   vënë  në  rrezik  jetën  e  njerëzëve ,  në  atë  mënyre   që  i  njejti  nuk  e ka  pershtat  

shpejtesinë   e  levizjes  brenda   vendbanimit,  me  kushtet  dhe  rrethanat  në  rruge  në  atë  

mënyre  që  me   këndin  e  përparmë  te   anës  se  djathtë  të  automjetit   e  godet  këmbesorin  

të  dëmtuarin  D.  D. i  cili  ishte  duke  ecur  përpara  në  drejtim  teë njejtë  me  automjetin  dhe  

si  pasoje  e  goditjes  kembesori   hidhet  dhe  bie  me  koke  ne  driten  e  pasme  të  anes se  

djathte  të   automjetit. M.  P.  me  targa    te  regjistrimit  04-...-BU,  ngjyre   e  zesë  i  cili  ishte   

i  parkuar  jashte    rruge   me ç’rast   i  demtuari  peson  lendime   të  rënda   trupore,   i  cili  më  

pas  nga  një  kalimtar  i  rastit  merret  dhe  dërgohet  në  QMF  në Suharekë,  e  më  pas   me  

autoambulance  në  Emergjencen  e Spitalit  Regjional  ne  Prizren,   e  per   shkak   te  lendimeve  

te   renda  transferohet  në  QKUK  në  Prishtinë,  për  tretman  mjekesor, ku  si  pasoje   e  goditje  

i  demtuari  pëson  gjakderdhje  nen  cipat  e  buta   te  trurit  ne  anen  e  djathte,  thyerje  e 

kockes   se  mollëzës   së  djathte   te  fytyres  si  dhe  plage  shqyese   ne  pjesen  e  siperme  te  

pasme  te  djathte   te  kokes  dhe  si  pasoj  e   lendimeve  te  shkaktuar  ne  aksident,  nga  

gjakderdhja  ne  kokë ,  i  njejti  si  pasoje  e  thyerjes  dislokuese   te  kockës  temporale  përgjate  

tere  gjatësisë  së  saj,   të  përcaktuar  si  në  raportin  e  autopsise  të DR. A. G.,  i  njejti   me  

datë  29.10.2019  humb  jetën. 

 

Gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata aplikoi dispozitat për zbutjen 

e dënimit konform nenit 71, dhe 72 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074 

pasi që vepra penale e të akuzuarit është kryer nga pakujdesia si rrethanë posqarishtë lehtësuese, 

pastaj faktin se i njejti e ka pranuar fajsinë që në seancën e shqyrtimit fillestar konform neni 71 

parg. 1 nën parg. 1.3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074,  gjithashtu 

gjykata  pati parasysh rrethanat lehtësuese ne kuptim të nenit 69,70 të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës (KPRK) 06/L-074, andaj si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin muar faktin se e ka 

pranuar sinqerisht fajsinë, se i vie keq për rastin që ka ndodhur, se ndihet thellësishtë i penduar 

për humbjen e jetës së D. D., se është i moshës së re,  ka qenë bashkëpunues me gjykatën,  se në 

kryerjën e veprës penale ka kontribuar edhe viktima duke mos lëvizur në vendin e caktuar për 

lëvizje  të këmbësorve, me parë nuk ka qenë i dënuar,  ndërsa si rrethana rënduese gjykata 

konstatoi faktin se i akuzuari  nuk ka qenë sa duhet i kujdeshëm në drejtimin e automjetit të tij 

në lëvizje, i përcaktuar me rregullat e drejtimit të automjetit, si dhe ka cënuar jëtën e njëriut, si 

vlerë e mbrojtur.  
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Për këtë vepër penale është paraparë denimi me burg deri në 1 deri ne 8 vite, i akuzuari 

u gjykua me burg në kohëzgjatje prej 9  (nëntë ) muajve , me bindjen se ky dënim është në 

përputhshmëri të plotë me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe përgjegjesisë 

penale të akuzuarit dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojë që të parandaloi të akuzuarin nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen si dhe të bëjë rehabilitimin e saj si dhe të parandaloj 

personat e tjerë nga kryerja e veprave penale, të shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale, 

ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, çka është edhe qëllimi i 

dënimit i paraparë me nenin 38 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)06/L-074. 

 

Vendimin për llogaritjen e paraburgimit  në shqiptimin e dënimit me burg gjykata e bazoi 

në nenin 79 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 06/L-074. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e bazoj në nenin 451 parag.1, 

nenin 453 parag.1 lidhur me nenin 450 parag. 2 nen parag. 2.1 të KPPRK-së, ashtu që e detyrojë 

të akuzuarin në emër të shpenzimeve te ekspertit te komunikacionit shumen prej 40.88 Euro, dhe 

në emër të shpenzimeve të ekpertit të mjeko-ligjor shumën prej 20 Euro. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës për paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në nenin 

450 parag. 3 të të Kodit të Procedurës Penal të Republikës së Kosovës (KPPRK), ashtu që lartësia 

e paushallit gjyqësor në shumën prej 20 Euro u caktua duke pasur parasysh 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 e dëmtuara lidhur me kërkesën pasurore juridike për kompenzimin e dëmit 

të shkaktuar me këtë vepër penale të udhëzoj në kontest civil, gjykata e bazoi në nenin 463 parag. 

2 të KPP-së, pasi që të dhënat e mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin bazë të sigurt për 

gjykim të plotë e as të pjesërishëm të  kësaj kërkese. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

                  Departamenti i përgjithshëm-Divizioni penal 

 P nr. 73/2020 dt. 31.03.2021 

 

     Procesmbajtësja                     G j y q t a r i  

Belkize Ramadani                         Lavdim Bajraktari 

 

_________________ ___________________ 

 

 

 

 

 

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. 


