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Numri i lëndës: 2021:012805 

Datë: 11.05.2022 

Numri i dokumentit:     02997563 

 

  P.nr.39/21 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NЁ LIPJAN, nё përbërje prej 

gjyqtarit të vetëm gjykues Avdirrahman Gashi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Nexhmije 

Ahmeti,  duke vendosur nё çёshtjen penale, ndaj  tё pandehurit B. U. nga fsh. G. e U., K. Lipjan, 

të cilin e mbron B. M. av ne Lipjan,  të cilin e akuzon PTH në Prishtinë, me aktakuzën saj 

PP.II.nr.5936/20 tё dt.29.01.2021, pёr shkak tё veprës penale Rrezikim i trafikut publik nga neni 

370 par. 8 lidhur me par. 6 të KPRK-së, në shqyrtimin fillestar, publik, verbal të mbajtur me 

dt.11.05.2022, në praninë e prokurorit Rrahim Podvorica, të pandehurit, mbrojtësit te tij si  dhe 

përfaqësuesit ligjor të dëmtuarës E. D.,  në të njëjten ditë merr dhe publikisht shpalli këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

Ndaj tё pandehurit: 

B. U., i lindur mè data e lindjes..., në fsh. G.e U., nga i ati M., dhe e ëma S., e vajzërisë 

T., i pa punë, i martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së varfër ekonomike, me nr. 

personal numri...,  shqipëtar, shtetas i Republikès së Kosovès, më parë i padënuar, mbrohet ne 

liri.  

 

Ë S H T Ë    F A J T O R  

  Sepse: 

Me dt. 19.08.2020 rreth orës 18,00, në Lipjan, saktësisht në fsh. G. e U. i pandehuri duke 

e drejtuar automjetin e tij të markës “Opel Corsa”, me tabela të regjistrimit numri...ka vepruar 

në kundërshtim me Ligjin 05/L088 neni 52 pika 1 për Rregullat e trafikut rrugor ashtu që gjatë 

lëvizjes mbrapa nuk ishte siguruar se me një veprim të tillë paraqet rrezik për pjesëmarrësit tjerë 

në komunikacion dhe me këndin e pasmë të anës së majtë të automjetit e godet këmbësoren 

përkatësisht të miturën dy vjeçare D. D.  e cila në momentin kritik ishte duke qëndruar në rrugë 

pa përkujdesje, me ç’rast të dëmtuarës i ka shkaktuar dëmtime të rënda trupore.  

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

par. 6 të KPRK-së.  

Andaj gjykata konform neneve 1, 2, 4, 6, 17, 21, 23,  38, 39, 40, 42, 69 dhe nenit 370 par. 

8 lidhur me par. 6 të KPRK-sё,  si dhe  dispozitave të nenit  365 të KPPK-së, tё pandehurit i 

shqipton:    

ME DËNIM ME BURGIM 
 

Me denim me burgim në kohëzgjatje prej 3 muajve, i cili dënim me pëlqimin e të 

pandehurit dhe konformë nenit 44 të KPRK-së, i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë 

prej 600-.€ i cili dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmerisë se këtij aktgjykimi me këste 

mujore nga 100.-€, në muaj,  në të kundërtën dënimi me gjobë do të zëvendësohet me dënim me 
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burgim konform nenit 43 par.3 të KPRK-së  ku një ditë burgimi do të llogaritet me shumen prej 

20.-€. 

E dëmtuara D. D. nga fsh. G. e U. për kërkesën pasuroro-juridike udhëzohet në kontest 

të rregullt civil.  

DETYROHET i pandehuri që kësaj gjykate, në emër të shpenzimeve të paushallit 

gjyqësor të i’a paguajnё shumën prej 20-€, si dhe shumën prej 30-€ për Fondin e Mbrojtjes së 

Viktimave të Krimit, këto nё afat prej 15 dite pas plotfuqishmёrisё sё kёtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.   
 

A r s y e t i m 

 

            Prokuroria Themelore në Prishtinë, me Aktakuzën e saj PP.II.nr.5936/20 të datës 

29.01.2021, e ka akuzuar të pandehurin B. U. nga fsh. G. e U., për shkak të veprës penale 

Rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par. 8 lidhur me par. 6 të KPRK-së. 

Në shqyrtimin fillestar prokurori i shtetit ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajësisë 

nga ana e të pandehurit sepse ky pranim i fajësisë ka mbështetje në shkresat e lëndës si dhe bazë 

ligjore konform nenit 248 të KPRK-së, andaj i ka propozuar gjykatës, që të njejtin ta shpall fajtor 

dhe ta dënojë sipas ligjit, ku si rrethanë lehtësuese ka propozuar që të mirret pranimi i fajësisë.  

I pandehuri në shqyrtimin fillestar, ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale e 

cila i vihet në barrë dhe njëherit ka shtuar se i kërkon falje palës së dëmtuar, është në gjendje jo 

të mirë ekonomike dhe e ka lutur gjykatën që t’i shqiptoi një dënim sa më të butë.  

Mbrojtësi i të pandehurit në seancën fillestare ka deklaruar se pasi paraprakisht ia ka 

shpjeguar benifitet që i parashef ligji me rastin e pranimit të fajësisë, i njëjti e pranon fajësinë 

dhe ka propozuar që t’i shqiptoi një dënim sa më të butë klientit të tij nga se i njëjti është penduar 

për këtë rast dhe ditën kritike i ka ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme me qellim të 

zvogëlimit të pasojave të veprës penale duke e dërguar të dëmtuarin në QKUK për trajtim 

mjekësor si dhe duke marrur parasysh faktin se me palën e dëmtuar është pajtuar.  

 Përfaqësuesi ligjor i të dëmtuarës në seancën fillestare ka deklaruar se nuk i bashkangjitet 

ndjekjes penale si dhe nuk ka kërkuar kompenzim dëmi nga se ajo që ka ndodhur ka qenë e rastit, 

vajza është me shëndet të mirë dhe nuk ka pasoja dhe vërtetë i pandehuri është kujdesur për 

gjendjen shëndetësore të vajzës dhe ka propozuar që t’i shqiptohet një dënim sa më i butë.  

  Gjyqtari i vetëm gjykues pasi që bindet se i pandehuri e ka kuptur natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajit, pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë të vullnetare dhe pas konsultimeve të 

mjaftueshme me mbrojtësin  e tij,  pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që i përmban 

aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore e as gabime faktike, konform 

nenit 248 të KPPK-së, gjykata e pranoi pranimin e fajësisë të pandehurit, për veprën penale tё 

pёrshkruar si nё dispozitiv tё kёtij aktgjykimi. 

Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata pati parasysh të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rёnduese të parapara me nenin 69 të KPRK-së, dhe në rastin konkret si 

rrethana lehtësuese pёr tё pandehurin gjykata vlerësoi sjelljen para kryerjes së verës penale, pra 

faktin se i njejti për herë të parë ka rënë ndesh me ligjin, sjelljen pas kryerjes së vepres penale, 

pra faktin se i njejti është penduar për veprën e kryer dhe ka premtuar se në të ardhmen nuk do 

të përsërisë më sjellje të tilla, rrethanat familjare dhe personale,  pra faktin se i njeti është mbajtës 

i familjes dhe se është i gjendjes së dobët ekonomike, gjithashtu fakti se me të dëmtuarën janë 

pajtuar dhe kjo e fundit nuk i është bashkangjitur ndjekjes penale, e veçanërisht pranimin e 

fajësisë, ndërsa si rrethana rënduese gjykata vlerësoi intenzitetin e rrezikimit  apo dëmtimit të 

vlerës së mbrojtur, të njejtit i shqiptoi dënimin nën minimumin e paraparë të dënimit për këtë 

vepër penale konformë nenit 71 par. 1 nën par. 1.3 të KPRK-së, në kohëzgjatje prej 3 muaj 

burgim, i cili dënim me pëlqimin e të pandehurit i është zëvendësuar me gjobë si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi,  duke qenë e bindur se me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit 

konform nenit 38 të KPRK-së. 

Vendimi për kërkesën pasuroro-juridike u bazua në nenin 463 të KPRK-së.  
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           Vendimi për shpenzime e procedurës penale dhe atë për paushallin gjyqësor u bazua në 

nenin 450 par.2 pika.6 të KPPK-së, ndërsa shuma për pagesen në Fondin e Viktimave u  

            Nga arsyet e cekura më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

            GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA NË LIPJAN. 

            P.nr.39/21 me datës 11.05.2022. 

 

Sekretarja juridike                                                                  GJYQTARI  

Nexhmije Ahmeti                                                             Avdirrahman Gashi 

           

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, ne afat prej 15 

dite nga dita  e dorëzimit të të njëjtit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes 

kësaj gjykate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


