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NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË - DEGA PODUJEVË, Departamenti i Përgjithshëm - 

Divizioni Penal, Gjyqtari i vetëm gjykues Gazmend Bahtiri, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Mihrie 

Krasniqi-Sheholli dhe bashkëpunëtorin profesional Izet Hyseni, në çështjen penale në rivendosje dhe në 

rigjykim sipas aktvendimit të Gjykatës së Apelit PA1.nr.1243/2019 të datës 29.10.2019, kundër të 

akuzuarit Xh.B. për shkak të veprës penale Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 par. 9 lidhur 

me par. 6 dhe par. 2 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë - Departamenti 

i Përgjithshëm, PP.II.nr.6700/2015 të dt.20.04.2016, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor publik të 

mbajtur më dt.24.01.2020, në praninë e Prokurorit të Shtetit Hava Krasniqi dhe të akuzuarit  me 

mbrojtësin e tij me autorizim av. N.R. nga P., në të njëjtën ditë në prezencë të akuzuarit, publikisht shpalli 

aktgjykimin, ndërsa me datë 28.01.2020, përpiloi këtë: 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari, 

 

XH.B. nga i ati I. dhe nëna Xh., mbiemri i vajzërisë së nënës Sh., i lindur më datë data e lindjes..., me 

vendbanim në P., rr: ”...”, nr.509, me numër personal të identifikimit: numri personal..., ka të kryer 

fakultetin ekonomik, me profesion doktor i shkencave ekonomike, i martuar-baba i 3 fëmijëve, i gjendjes 

së mesme ekonomike-sociale, sipas evidencës penale të kësaj gjykate ka qenë i gjykuar më parë me dënim 

me gjobë, për vepër penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par. 1 pika 1.4 të KPRK-së, ndërsa ndaj 

tij nuk zhvillohet procedurë tjetër penale, Shqiptar – Kosovar, Shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

 

Ë SH T Ë   F A J T O R  

 

 

S e p s e : 

Me dt.31.05.2008, rreth orës 14:40 në vendin e quajtur te “...” në P., si drejtor dhe menaxher i kompanisë 

private N.T.SH. “...”, me seli në rrugën “...” në P., në kundërshtim me detyrimet e përcaktuara me ligj 

nuk ka vepruar sipas rregullave të përcaktuara në Rregulloren e UNMIK-ut, nr. 2005/2, Rregullores së 

UNMIKU-ut, 2005/3 dhe licencës të datës 28.05.2007, e lëshuar nga Komisioni i Pavarur për Miniera 

dhe Minerale, mbi masat mbrojtëse ku si pasojë e këtyre mosveprimeve nga pakujdesia ka shkaktuar 

rrezik të madh për jetën e njerëzve, në atë mënyrë që si shfrytëzues i parcelave me nr.P-71712027-00227-

0 dhe P-71712027-00228-0 sipas fletës poseduese nr.403 të cilat gjenden në vendin e quajtur “Arat e 

Zallit” nuk ka ndërmarrë veprimet paraprake-masat për sigurimin e pusetës që kishte diametër 50 metra 
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dhe ishte e thellë 4.5 metra, me rrethojë si dhe vënien e shenjave me të cilat do ti njoftonte qytetarët për 

rrezikun në atë pusetë, e cila është krijuar artificialisht dhe gërmimi i dheut-argjilës nga automjetet e asaj 

ndërmarrje të cilën e drejton dhe menaxhon i njëjti, ashtu që ka shkaktuar rrezik të madh për jetën e 

njerëzve sepse e dëmtuara tani e ndjera E.J. e moshës 13 vjeçare kishte hyrë në atë pusetë për tu freskuar 

mirëpo këmbët e saja ishin ngulitur në llaqin-lymin e fundit të asaj pusete dhe në pamundësi për ti nxjerrë 

këmbët e saja, e njëjta si pasojë e zënies së rrugëve të epërme të frymëmarrjes me ujë humb jetën duke u 

fundosur në atë pusetë. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 par.9 lidhur me par.6 

dhe par.2 të KPRK-së. 

 

Prandaj, gjykata në bazë të neneve  2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 17, 23, 38, 39, 40, 42, 43, 69, 70, 71, 72 dhe nenit 

365 të KPRK-së si dhe në bazë të neneve 365, 366, 369, 370, 450, 453, 463 të KPPRK-së, e: 

 

G J  Y K O N 

 

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajsh, të cilin dënim do ta vuaj brenda afatit prej 

15 ditësh, nga dita kur aktgjykimi të merr formën e prerë. 

 

Detyrohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës penale aq sa bëhen sipas llogarisë 

përfundimtare të kësaj gjykate ndërsa në emër të shpenzimeve paushalle të paguaj shumën prej 300.00€ 

(treqind/€uro), ndërsa në emër të taksës për kompensimin e viktimave të krimit të paguaj shumën prej 

30.00€ (tridhjetë/€uro), brenda afatit prej 15 ditësh, nga dita kur aktgjykimi të merr formën e prerë. 

 

Përfaqësuesi ligjor i të ndjerës-babai J.J. nga fshati Ll., Komuna e P., për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike udhëzohet në kontestin e rregullt juridiko-civil. 

 

Konform nenit 44 të KPRK-së, me pëlqimin e të akuzuarit dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 6 

(gjashtë) muajsh i zëvendësohet në dënim me gjobë në shumën prej 7000€ (shtatë mijë/€uro), të cilin 

dënim duhet të paguaj brenda afatit prej 15 ditë, nga dita kur aktgjykimi të merr formën e prerë, e në rast 

se nuk e paguan atëherë dënimi me gjobë do t’i zëvendësohet me dënim me burgim, ashtu që për çdo 20 

(njëzet) euro të papaguara do t’i llogaritet 1 (një) ditë burgim, konform nenit 43 të KPRK-së. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i përgjithshëm ka ushtruar aktakuzën, 

PP.II.nr.6700/2015 të dt.20.04.2016, kundër të akuzuarit Xh.B. për shkak të veprës penale Shkaktimi i 

rrezikut të përgjithshëm nga neni 365 par. 9 lidhur me par. 6 dhe par. 2 të KPRK-së. 

 

Lidhur me këtë çështje penale, të kthyer në rigjykim dhe rivendosje, sipas aktvendimit të Gjykatës së 

Apelit PA1.nr.1243/2019 të datës 29.10.2019, gjykata mbajti seancën e shqyrtimit gjyqësor më datë 

24.01.2020, gjatë të cilës u dëgjuan Prokurori i Shtetit Hava Krasniqi nga Prokuroria Themelore në 

Prishtinë, i akuzuari me mbrojtësin e ti me autorizim Av. N.R., ndërsa nuk ka prezantuar përfaqësuesi 

ligjor i të ndjerës edhe pse ka qenë i ftuar në mënyrë të rregullt.   

 

I akuzuari në seancën e shqyrtimit gjyqësor deklaroi: E pranoj fajësinë, e ndjej vetën fajtor dhe përgjegjës 

për këtë vepër penale, kam ndje shumë dhimbje për të ndjerën, familjes së saj i kam kompensuar në 

shumën prej 15.000 €uro, si dhe i kam ndihmuar financiarisht edhe gjatë kohës kur ka ndodhur rasti dhe 

pas rastit, kërkoj nga gjykata një dënim sa më të butë. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues vërteton se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

pranimi i fajësisë u bë vullnetarisht nga i akuzuari pas konsultimit me mbrojtësin e tij, pranimi i fajësisë 

mbështetet në faktet e çështjes që i përmban aktakuza në materialet e prezantuara nga prokurori i shtetit 
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dhe aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore apo gabime faktike, andaj gjykata konform nenit 326 par. 

2 të KPPRK-së, ka dëgjuar prokurorin e shtetit lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit. 

 

Prokurori i shtetit në seancën e shqyrtimit gjyqësor lidhur me pranimin e fajësisë nga i akuzuari deklaroi: 

Pajtohem me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, i njëjti është në pajtim me provat të cilat gjenden 

në shkresat e lëndës, i propozoj gjykatës që të njëjtin ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit sipas autorizimit Av. N.R. lidhur me pranimin e fajësisë nga i akuzuari deklaroj: 

E mbështesë deklarimin e të pandehurit Xh.B. lidhur me pranimin e fajësisë, duke konsideruar se 

pranimin i fajësisë është bërë në përputhje me nenin 248 par. 1 të KPPRK-së, kërkoj nga gjykata që ta 

aprovoj pranimin e fajësisë.  

 

Gjykata pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit, marrjes së mendimit të palëve, respektivisht 

prokurorit të shtetit, mbrojtësit së të akuzuarit, si dhe konstatoj se pranimi i fajësisë ka mbështetje në 

provat që gjenden në shkresat e lëndës siç janë: Raporti i Hetuesisë, teknikës kriminalistike nr.2008-AF-

0660 i dt.31.05.2008, fletë-posedimi nr.403, nr.numri..., i dt.07.04.2007, kopja e planit e dt.04.07.2007, 

memorandumi me numër protokolli 709 i dt.14.05.2007 i lëshuar nga Komisioni i Pavarur për Miniera 

dhe Minerale, pëlqimi i dt.22.11.2006 i lëshuar nga Komuna e Podujevës, certifikata e regjistrimit me 

numër të biznesit numri i biznesit..., e dt.02.04.2004 e lëshuar nga Qeveria e Kosovës, Licenca për 

shfrytëzim nr.606/ICMM/07 e dt.28.05.2007 e lëshuar nga Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale, 

Rregullorja e UNMIK-ut 2005/3, Procesverbali mbi konstatimin e gjendjes faktike rreth lëndimit në punë 

nr.387 e dt.18.06.2008 e lëshuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Agjencioni Ekzekutiv i 

Inspektoratit të Punës, Inspekcioni i Punës në Podujevë, Raporti i Autopsisë me nr. të referencës MA08-

120 i lëshuar nga Departamenti për Mjekësi Ligjore me dt.15.04.2016, foto-dokumentacioni nga vendi i 

ngjarjes i përpunuar nga Shërbimi Policor i Kosovës me dt.02.06.2008, andaj vërtetoi se janë përmbushur 

të gjitha kushtet ligjore të parapara sipas dispozitës së nenit 248 par.1 të KPPRK-së dhe e aprovoi 

pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit në shqyrtimin gjyqësor, gjykata konform nenit 326 par.4 të 

KPPRK-së, ka vazhduar me fjalën përfundimtare të palëve. 

 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar deklaron: Mbetëm në tërësi pran aktakuzës, 

pranimi i fajësisë mbështet në provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës andaj i propozoi, gjykatës që të 

njëjtin ta shpall fajtor dhe ta dënojë sipas ligjit, duke marrë parasysh rrethanat rënduese dhe lehtësuese.  

 

Mbrojtësi i të pandehurit Av. N.R., në fjalën përfundimtare deklaroj: Meqenëse i akuzuari Xh.B., e ka 

pranuar fajësinë lidhur me këtë çështje penale ne konsiderojmë se të gjitha veprimet e tij apo edhe 

mosveprimet e që janë cilësuar si rrethana inkriminuese që nga ndodhja e këtij rasti, kanë bazën në nenin 

70 par. 3 të KPRK-së, që konsiderohen si rrethana lehtësuese, konsiderohet se më shumë është bërë me 

mosveprim dhe natyrisht ky rast e ka goditur mjaftë rëndë edhe vetë të akuzuarin i cili që nga ndodhja e 

këtij rasti është munduar jashtëzakonisht shumë me mundësit e tij që ta përkrah familjen e viktimës, pra 

ka bërë përpjekje që ta përkrah moralisht po ashtu edhe financiarisht, duke bërë një lloj të kompensimit 

të dëmit. Meqenëse i njëjti e ka pranuar fajësinë në shqyrtimin gjyqësor kërkoj nga gjykata që me rastin 

e matjes dhe caktimit të dënimit të njëjtit të ketë parasysh bazën ligjore sipas nenit 71 par. 1.3 të KPRK-

së, e që mund të llogaritet si rrethanë lehtësuese pranimi i fajësisë, e po ashtu në përputhje me neni  72 

par. 1.5 të KPRK-së, të njëjtit ti shqiptoj një dënim sa më të butë duke llogaritur nën minimumin e 

paraparë me ligj.  

 

I akuzuari  Xh.B. në fjalën përfundimtare deklaroj: E përkrahi në tërësi fjalën e të mbrojturit tim.  

 

Gjatë procedurës penale nuk janë paraqitur rrethana të cilat do ta përjashtojnë përgjegjësinë penale të 

akuzuarit, kështu që i njëjtit është penalisht përgjegjës. 

 

Gjykata duke vepruar sipas detyrës zyrtare zbatoi ligjin më të favorshëm komfor nenit 3 nën par. 1 dhe 2 

të KPRK-së, në paragrafin 1 i këtij neni është paraparë “Ndaj kryerësit zbatohet ligji i cili ka qenë në fuqi 

në kohën e kryerjes së veprës penale”, ndërsa paragrafi 2 i të njëjtit nen është paraparë “Në rast se ligji 

në fuqi ndryshon para shqiptimit të vendimit të formës së prerë, atëherë ndaj kryerësit zbatohet ligji që 
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është më i favorshëm” dhe nenit 360 par. 2 të KPPRK-së, është paraparë “Gjykata nuk detyrohet me 

propozimet e prokurorit të shtetit lidhur me kualifikim ligjor të veprës”, andaj gjykata e rikualifikon 

veprën penale me ligjin-Kodin penal Nr. 06/L-074 i cili ka hyrë në fuqi me datë 14.04.2019, si ligj më i 

favorshëm në kohën e gjykimit, për vepër penale të njëjtë, Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 

356 par. 9 lidhur me par. 6 dhe par. 2 KPRK-së, kualifikimi i veprës penale si në aktakuzë rezulton të jetë 

në kodin penal i cili nuk ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, as në kohën tani të rigjykimit 

të kësaj çështje penale. Kodi penal Nr. 06/L-074, tani në kohën e gjykimit është më i favorshëm për të 

akuzuarin për faktin se neni 44 KPRK-së, parasheh mundësin e zëvendësimit të dënimit me burg, në 

dënim me gjobë deri në 6 (gjashtë) muaj burg,  për dallim nga KPK-së i cili ka qenë në fuqi në kohën e 

kryerjes së veprës penale, që ka parapa mundësin vetëm deri në 3 (tre)  muaj burg.   

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar edhe nga vet i akuzuari, gjykata vërteton se me veprimet 

inkriminuese të akuzuarit Xh.B., përmbushen të gjitha elementet qenësore të veprës penale Shkaktimi i 

rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 par. 9 lidhur me par. 6 dhe par. 2 KPRK-së. 

 

Sa i përket fajësisë gjykata ka gjetur se i akuzuari ka kryer veprën penale nga pakujdesia me mosveprim 

për shkak se nuk ka ndërmarr veprimet, masat e domosdoshme për sigurimin e pusetës me rrethojë si dhe 

vënien e shenjave me të cilat do ti njoftonte qytetarët për rrezikun për çka ka shkaktuar rrezik të 

përgjithshëm për jetën e njerëzve, e që ka rezultuar me humbjen e jetës së një fëmiu.  

 

Gjatë procedurës penale nuk janë paraqitur rrethana të cilat e zvogëlojnë apo e përjashtojnë përgjegjësin 

penale të akuzuarit, për çka e gjeti se i akuzuari në aspektin penalo-juridik është përgjegjës, gjykata të 

njëjtin e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimit. 

 

Me rastin e vendosjes së llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat e parapara 

me nenin 69 dhe 70 të KPRK-së, në rastin konkret si rrethana lehtësuese gjeti shkallën e përgjegjësisë 

penale jo e madhe për faktin se vepra penale është kryer nga pakujdesia me mosveprim, si rrethanë tjetër 

lehtësuese gjykata ka marrë faktin se i njëjti e ka ndihmuar familjen e të ndjerës me të holla në shumën 

prej 15.000 €uro, i njëjti ka shfaqur keqardhje duke theksuar se ndien shumë dhimbje, ndërsa si rrethana 

rënduese gjykata gjeti intensitetin e rrezikimit të përgjithshëm apo dëmtimit të vlerës së mbrojtur e që 

është jeta dhe shëndeti trupor i njeriut, si rrethanë tjetër rënduese gjykata ka gjetur moshën e të ndjerës e 

cila ka qenë e mitur. Gjykata duke i vlerësuar rrethanat lehtësuese ka zbatuar dispozitat për zbutje të 

jashtëzakonshme të dënimit konform nenit 72 par.1 pika 1.5 të KPRK-së dhe ka zbutur dënimin nën 

minimumin e paraparë, në kohëzgjatje prej 6 muajsh burgim dhe pas shpalljes së aktgjykimit  me pëlqimin 

e të akuzuarit dënimi me burg i është zëvendësuar në dënim me gjobë në shumën prej 7000 €uro, në bazë 

të nenit 44 të KPRK-së, si dhe duke pasur parasysh gjendjen e mirë ekonomike të akuzuarit në bazë të 

nenit 69 par. 5 të KPRK-së. Andaj ka ardhur në përfundim se dënimi i shqiptuar të akuzuarit është në 

përputhje me peshën e veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale të tij dhe me intensitetin e rrezikimit 

të vlerave të mbrojtura, rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, gjykata gjithashtu është e bindur se 

vendimi mbi dënim do të shërbej për arritjen e qëllimit të dënimit në parandalimin e të akuzuarit nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëj rehabilitimin e tij, por ai duhet të ndikoj edhe si 

preventivë e përgjithshme për personat tjerë që t’i parandaloj nga kryerja e këtyre veprave penale dhe të 

shpreh gjykim shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e 

ligjit, të gjitha këto të parapara me nenin 38 të KPRK-së. 

 

Vendimi mbi mundësinë e zëvendësimit të dënimit me burgim në dënim me gjobë është marr në kuptim 

të nenit 44 të KPRK-së. 

 

Vendimi mbi mundësin e  zëvendësimit të dënimit me gjobë, në dënim me burgim është marrë në kuptim 

të nenit 43 par.3 të KPRK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor u morr në bazë të nenit 450 par. 1 

dhe 2 pika 2.1 dhe 2.6 lidhur me nenin 453 par.1 dhe 3 të KPPRK-së dhe vendimi në emër të kompensimit 

të viktimave të krimit është marrë, konform nenit 39 par.3 nën par 3.1 të Ligjit nr.05/L-036 për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit. 
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Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore-juridike në kontest civil 

është marrë në kuptim të nenit 463 par.1 dhe 2 të KPPRK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 365 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË - DEGA PODUJEVË, 

Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni penal 

P.nr.546/2019 me dt.28.01.2020 

 

 

      Zyrtare Ligjore                                                                            Gjyqtari i vetëm gjykues  

Mihrie Krasniqi-Sheholli                                                                          Gazmend Bahtiri 

 

 

 

 

 

Këshillë Juridike: Kundër këtij Aktgjykimi 

mund të ushtrohet Ankesë në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e  pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë, nëpërmes kësaj gjykate. 

 


