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Numri i lëndës: 2019:121233 

Datë: 31.12.2019 

Numri i dokumentit:     00743888 

                                                                                P.nr.10/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA NЁ LIPJAN, nё 

përbërje prej gjyqtarit të vetëm gjykues Selman Salihi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike 

Hanife Ibrahimi, duke vendosur nё çёshtjen penale, ndaj  tё pandehurit  S.Z. nga fsh. G. e E., 

K. Lipjan, të cilin e akuzon PTH në Prishtinë me aktakuzën saj PP.II.nr.5706/17, tё 

dt.20.12.2017, pёr shkak tё veprës penale Rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par. 8 lidhur 

me par. 6 dhe par. 1 të KPRK-së nё shqyrtimin fillestar publik, tё mbajtur me dt.31.12.2019, nё 

prani tё përfaqësuesit tё PTH-sё, prokurores Edina Jupolli, dhe të pandehurit, në të njëjtën datë, 

merr dhe publikisht shpallë këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

           Ndaj të pandehurit:  

S. Z., nga i ati Xh. dhe nëna N., e gjinisë K., i lindur më data e lindjes...,, jeton në fshatin 

Gadime e Epërme, K. Lipjan, i martuar, ka të kryer shkollën e mesme, bujk, i gjendjes së 

mesme ekonimike, me numër personal- numri...,, Shqiptar, Shtetas i Republikes së Kosovës. 

 

Ë S H T Ë  F A J T O R Ë   

 

            Sepse:  

 Me dt 04.09.2017, rreth orës 17:30, në rrugën e fshatit G. e E. në drejtim të fshatit G.e 

U., Komuna e Lipjanit, gjatë lëvizjes me automjetin e tij “Opel Kadet”, ngjyre e kaltër, me 

targa të regjistrimit numri...,, nga pakujdesia ka shkelë ligjin mbi trafikun publik, ka rrezikuar 

jetën e njeriut dhe pasurinë dhe ka vepruar në kundërshtim me  nenin 151.1dhe 41 të Ligjit për 

rregullat e trafikut rrugor, ashtu që me të arritur përballë puntorisë së V.A., duke mos pasur 

kujdes të duhur ndaj pjesëmarrësve tjerë në komunikacion, si dhe nga pamundësia që të ndalet, 

ne pjesën e përparme të djathtë të automjetit, e godet këmbësorin J. B. (me të meta mendore ), i 

cili në atë moment ishte duke lëvizur nga drejtimi i kundërt i automjetit, me ç’rast shkaktohet 

aksidenti i komunikacionit rrugor, ku pos dëmeve materiale lëndime të rënda trupore ka pësuar 

i dëmtuari J. B.. 

-me këtë ka kryer veprën penale Rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par. 8 lidhur 

me par. 6 dhe par. 1 të KPRK-së 

Andaj gjykata në baze të dispozitave  të lartecekura si dhe dispozitave të neneve 1, 2, 4, 

6 , 7, 17, 20, 23, 41, 42, 49, 50, 51, 73, të KPRK-së si dhe nenit 378 par.8  lidhur me par. 6 dhe 

par.1 të KPRK-së, dhe nenit 365 të KPPK-së e gjykon me: 
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DЁNIM ME KUSHT 

 

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 muaj i cili dënim nuk do të ekzekutohet, 

nëse i pandehuri në afat prej 1 viti e 5 muaj  nuk kryen vepër tjetër penale. 

             I Dëmtuari : J. B., udhezohet qe kërkesen pasurore juridiko civile t’a realizoj në 

procedurë të rregullt gjyqësore. 

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

gjyqësor të i’a paguajë shumën prej 20.-€, në Fondin e viktimave të krimit shumen prej 30.-€, 

këto në afat prej 15 dite pas plotëfuqishmërisë së këtij 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.5706/2017 tё 

dt.20.12.2017, e ka akuzuar të pandehurin S. Z. nga fsh. G. e E., K. Lipjan, për shkak të veprës 

penale Rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par. 8 lidhur me par. 6 dhe par. 1 të KPRK-së. 

Prokurorja e shtetit në shqyrtimin fillestar, pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurit pasi që ky pranim është bërë në mënyrë vullnetare konform nenit 248 të KPRK-së 

dispozitave ligjore, dhe se i njejti paraprakisht e ka kuptuar natyren dhe pasojat  pranimi të 

fajsis, dhe i bazuar në provat që i përmban aktakuza, andaj pranimi i fajësisë është në pajtim 

me dispozitat ligjore i propozoi gjykatës që ta pranon fajësinë e të pandehurit dhe të njejtin ta 

shpallë fajtor dhe ta dënoi sipas ligjit.  

I pandehuri ka deklaruar se e pranon fajësin për veprën penale e cila i vihet në  barrë 

dhe njeherit ka shtuar se është i penduar për atë që ka ndodh për shkak të lëndimeve trupore qe 

janë lënduar personat ne atë kohe në veqanti për kembësorin J. B., gjithashtu ka shtuar se tash 

është mire dhe nuk kanë telashe rreth kesaj qeshtje si dhe e ka falënderuar te dhe tash  flas me 

dhe se nuk kan ndonje problem mes vete, dhe se kjo i ka ndodhu për here të parë dhe se nuk e 

ka përsëritur më asnjeher dhe ka deklaruar se nuk kamë problem me ligjin dhe se nuk ka pasur 

asnje aksident tjetër për veq këtij, jam puntor i thjesht në nje ndermarrje tregtare te bukës me 

nje rrogë mesatare prej 200-€, si dhe jam mbajtës i familjes 8 anëtarshe, si dhe e ka lutur 

gjykatën që ti  shqiptoi një denim sa më te butë. 

           Gjyqtari i vetëm gjykues, pasi bindet se i  pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajit, pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare, pranimi i fajit  mbështet në 

faktet e çështjes qё i përmban  aktakuza, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë 

ligjore ose gabime faktike, konform nenit 248 të KPPK së, gjykata e pranoi pranimin e fajësisë 

të  t’pandehurit, për veprën penale tё pёrshkruar si nё dispozitiv tё kёtij aktgjykimi. 

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

rrethanat lehtësuese dhe rënduese pёr tё pandehurin konform nenit 73 të KPRK-së, ashtu qё si 

rrethana lehtёsuese gjykata vlerёsoi sjelljen e mёparёshme të pandehurit, pra fakti se e njëjti 

pёr herё tё parë ka rënë ndesh me ligjin, sjelljen pas kryerjes së veprës penale pra faktin se 

është i penduar dhe kësaj gjykate i ka premtuar  se në të ardhmën nuk  do e  pёrsёrisë ndonje 

gjë të tillë, e veçanërisht pranimin e fajësisë, ndërsa si rrethana rënduese gjykata gjykata 

vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale  pra faktin se i njejti  ka qenë i aftë ti kuptoi sjelljet dhe 

veprimet e veta inkriminuese dhe duke marr për bazë shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të 

veprës penale të njejtit i shqiptoi dënimin e paraparë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke 

qenë i bindur se me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit konform nenit 41 të KPRK-

së. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale  bazohet në nenin 450 par. 2, pika     2.6  

të KPPK-sё, ndërsa vendimi mbi shpenzimet e Financimit tё Kompensimit tё Viktimave tё 

Krimit  bazohet në nenin 39 par. 3 pika  3.1 tё Ligjit pёr Kompensimin e Viktimave tё Krimit. 
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Vendimi mbi realizimin e kërkesës pasurore u bazua konform nenit 463  të KPPK-sё. 

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

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINЁ-DEGA NË LIPJAN.  

                                          P.nr.10/18    dt.31.12.2019 

 

         Sekretarja juridike                       GJYQTARI 

         Hanife Ibrahimi                                                                Selman Salihi 

 

UDHЁZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi  është e lejuar ankesa, në afat prej 15 

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

kësaj gjykate.   

 


