
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PEJË  - DEGA E GJYKATËS KLINË 
 

 

1 (5)  

   
2
0
2
0
:0
6
2
4
0
8

 

Numri i lëndës: 2020:062407 

Datë: 13.06.2022 

Numri i dokumentit:     03125072 

 

P.nr.92/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA NË KLINË, Departamenti i Përgjithshëm - 

Divizioni Penal, Gjyqtarja e vetme gjykuese Sabrije Rraci, në çështjen penale kundër të 

pandehurit: B ( A ) A nga fsh.  K. Klinë,  për shkak të veprës penale: Rrezikim i trafikut publik 

nga neni 370 par.8 lidhur me par.6 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Pejë, PP/II.Nr:76/2020, të dt: 13.03.2020, në shqyrtimin fillestar  publik të mbajtur 

në praninë e Prokurores kujdestare Arlinda Nallbani-Gacaferri, nga Prokuroria Themelore në 

Pejë, dhe të pandehurit: B A, pas përfundimit të shqyrtimit fillestar të mbajtur me  dt: 10.06.2022, 

ë ora 18:30 min. në të njëjtën ditë shpalli aktgjykimin, kurse me datën: 13.06.2022 mori  këtë: 

A K  T GJ Y K I M 

Kunder: B(A) A , i ]indur me ...ne fshatin Ce, Komuna Kline, nga i ati A, e ema Sh , e vajzerise 

D , me vendbanim ne fshatin Ce, Komuna Kline, me qendrim te perkohshem ne F , ka te kryer 

shkollen e mesme, me profesion ndertimtar, i gjendjes se mesme ekonomike, me nr. personal nr. 

..., posedues i nr. te tel. ......, shqiptar, Shtetas i Republikes se Kosoves, mbrohet ne liri, 

 

  ËSHTË  FAJTOR 

Për shkak se: 

Per shkak te dyshimit te bazuar se: Me date 26.12.2019, rreth ores 22:00 min, ne rr.//...", ne 

Kline, nga pakujdesia shkel ligjin mbi trafikun publik apo transportin rrugor dhe rrezikon jeten 

e njerezve e cila rezulton me lëndim te rende trupore, dhe ate ndaj këtu te demtuarit G M dhe Xh  

M ne atë mënyrë qe i pandehuri me veturen e tij ..... ngjyre hiri metalike, me targa , ne drejtim 

te rruges kryesore Peje-Prishtine nga moskujdesi i duhur gjate ngasjes hyne ne tejkalim ku ishte 

i ndaluar me shenjen horizontale(vij e plote) në mënyrë të pasigurtë duke rrezikuar drejtpërdrejte 

automjetin B) Citroen të cilin e drejtonte i demtuari G i ciIi ishte, duke levizur nga drejtimi i 

kundert me ç'rast e godet veturen Citroen me pjesen e përparme të djatht, si pasoj e goditjes 
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automjeti B) sjellet dhe kalon ne shiritin e kahut te kundert dhe me pjesen e djathte anësore godet 

automjetin C) Peugeot i cili ishte duke lëvizur ne drejtimin Kline, rr. Peje-Prishtine, i cili aksident 

rezulton me lëndime te rend a trupore per te demtuarin G M dhe pasagjerin e vetures A) te 

demtuarin Xh M. 

 

 Me çka ka kryer vepër penale rrezikim i trafikut publik nga neni 370  par.8 e lidhur me paragrafin 

6 të KPRK-së.  

Konform nenit 44 par.1 të KPRK-së,  

Me pëlqimin e të pandehurit dënimi i shqiptuar me burgim prej gjashtë (6) muajsh, i zëvendësohet 

me dënim me gjobë në shumë prej njëmijë (400) €. 

Prandaj gjykata në bazë të neneve 4,7,17,41, 46 , 69, 70 , 44 dhe 73 si dhe nenit 370 par.4 të 

KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPRK-së, :             

G J Y K O N 

  DËNIM ME GJOBË 

 Ashtu që:  

1.Të pandehurit B A, Gjykata i përcakton dënimin me Burg në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muaj, 

ku me pëlqimin e të pandehurit dënimi me burg iu zëvendësua në dënim me gjobë  në shumën 

prej katërqind (400) €uro, të cilin dënim i pandehuri duhet ta paguaj në afatin prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

  2.Nëse i pandehuri nuk dëshiron apo nuk mund ta paguaj gjobën e shqiptuar sipas afatit të 

dhënë, e njëjta gjobë do të zëvendësohet në dënim me burg, konform nenit 46 par.3 të KPRK-

së, ku një ditë burgim do ti llogaritet në 20 euro të gjobës. 

3.Dënim plotësues: i shqiptohet ndalimi i drejtimit të automjetit, në afat prej një (1) viti, i  

konform nenit 59 par. 2.5 të KPRK-së, pasi aktgjykimi të merr formën e prerë. 

  

4.I pandehuri obligohet që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën në vlerë prej 20 

(njëzet) €, për shpenzime të ekspertizës së komunikacionit 40 (dyzetë) €uro, për shpenzime të 

ekspertizës mjeko ligjore 20 (njëzetë) €, si dhe tarifën - shpenzimet për kompensim të viktimave 

të krimit 30 (tridhjet) €, gjithsejtë 110 (njëqindë e dhjet) €uro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

5. Udhëzohën: Të dëmtuara: G M nga. Klina, rr. ,,Sadik Rama’’ pa.nr. dhe Xh M nga fsh. C K. 

Klinë, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohen në kontestin e rregullt juridiko-

civil. 

A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Pejë-Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritë aktakuzë me, 

PP.II.Nr.76/2020 të dt. 13.03.2020, ndaj të akuzuarit B A nga fsh. C K. Klinë,  për shkak të 

veprës penale: Rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par.8 lidhur me par.6 të KPRK-së, duke i 

propozuar gjykatës qe pas administrimit të provave i pandehuri të shpallet fajtor dhe të dënohet 

sipas ligjit. 

I pandehuri është sjellë në seancë nga zyrtarët policor i cili është zënë në Aeroportin e 

Prishtinës,ndaj të cilit gjykata ka lëshuar urdhërarrest. 

Gjykata mbajti shqyrtimin fillestar me date 10.06.2022 ne praninë e Prokurores së shtetit Arlinda 

Nallbani-Gacaferri, dhe të pandehurit B A, ndërsa duke vepruar konform nenit 245 par 1 të 

KPPRK-së, nuk i ka ftuar palët tjera në seancën fillestar. 

 

Pas leximit te aktakuzës nga prokurorja e shtetit i pandehuri  deklaroj se e pranoj fajësinë për 

veprën penale për te cilën akuzohem, me vjen keq për rastin qe me ka ndodhur, këtë vepër 

penale e kam bërë nga pakujdesia, ju premtoj se nuk do te bije ne te ardhmen ndesh me ligjin.. 

Prokurori i shtetit nuk e kundërshton pranimin e fajësisë, i cili pranim ka  mbështetje ne provat 

qe gjenden ne shkresat e lendes, dhe është bere komfor dispozitave ligjore,  i propozoj gjykatës 

qe me rastin e marrjes se vendimit mbi dënim, pranimin e fajësisë  nga ana e te pandehurit te 

merr si rrethanë lehtësuese. 

Pas deklarimit te pandehurit se e pranon fajësinë, gjykata konstatoj se i pandehuri pranon fajësinë 

ne mënyrë vullnetare, pa asnjë presion. I pandehuri është i vetëdijshëm për pasojat dhe 

përparësitë e pranimit te fajësisë, si dhe te gjitha kërkesat nga neni 248 par. 1 te KPPRK-se janë 

përmbushur. Ashtu që gjykata me aktvendim në procesverbal aprovon deklarimin për pranimin 

e fajësisë nga ana e te pandehurit. 

 

Duke pas parasysh se gjykata, ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit dhe ka 

vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 253 par.1 pika 1.1, 1.2 dhe 1.3 të KPPRK-së, 

si dhe faktin se janë plotësuar kushte nga neni 248 par.1 të KPPRK-së, atëherë në këtë çështje 

penale nuk është zbatuar procedura e provave, por gjykata ka vazhduar  me shqiptimin e dënimit 

konform nenit 248 par 4 te KPPRK-se. 

Nga gjendja e vërtetuar faktike si është përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit, pa dyshim rrjedh 

se në veprimet e të pandehurit qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale ” rrezikim i trafikut 

publik nga neni 370  par.8 e lidhur me paragrafin 6 të KPRK-së.  
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Sa i përket fajësisë gjykata ka gjetur se te i pandehuri nuk ka ekzistuar dashja që veprën penale 

ta kryen në mënyrë të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit pasi që i pandehuri ka qenë i 

pakujdesshëm për veprën penale te kryer dhe nuk e ka dëshiruar  kryerjen e saj. 

 Gjatë procedurës penale janë paraqit rrethana të cilat do ta zvogëlojnë apo përjashtojnë 

përgjegjësin penale të pandehurit, pasi qe vepra penale është kryer nga pakujdesia e jo me dashje, 

mirpo i njëjti është penalisht përgjegjës, për veprën penale me të cilën është akuzuar.  

 

Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar të gjitha rrethanat  

lehtësuese dhe renduese ne kuptim te nenit 69 dhe 70  te KPRK-se. 

Kështu si rrethana lehtësuese për te pandehurin gjykata gjeti se i pandehuri ka treguar sjellje 

korrekte gjate shqyrtimit fillestar e për me tepër ka pranuar fajësinë dhe ka shpreh keqardhje për 

veprën qe e ka kryer, poashtu i njëjti për herë të parë ka ra në kundërshtim me ligjin, ndërsa si 

rrethanë posaqerisht lehtësuese muar gjendjen e dobët ekonomike i cili është mbajtës i vetëm i 

familjes.Ndërsa saj përket rrethanës rënduese Gjykata gjeti nuk gjeti. 

 

Gjykata ka ardhur në përfundim se dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurit është në përputhje me 

shkallën e përgjegjësisë penale të tij dhe me intensitetin e rrezikimit të vlerave të mbrojtura të 

shoqërisë. Gjykata gjithashtu është e bindur se vendimi mbi dënim do të shërbej për arritjen e 

qëllimit të dënimit në pajtim me nenin 38 të KPRK-së, si dhe në pengimin e të pandehurit në 

kryerjen e veprave penale në të ardhmen, por ai do të ndikoj edhe si preventivë e përgjithshme 

për personat tjerë që të përmbahen nga kryerja e veprave penale. 

 

Konform dispozitave ligjore të nenit  463, të  KPPRK-së, u vendos për kërkesën pasurore juridike 

duke  udhëzuar palën e dëmtuar që kompensimin e dëmit ta realizojnë në kontest të rregullt 

juridiko-civil. 

Duke u bazuar në nenin 450 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së, gjykata ka përcaktuar paushallin 

gjyqësorë si dhe shpenzimet për eksperitzë të komunikacionit, shpenzimet për ekspertizë mjeko 

ligjore si dhenë dispozitiv të aktgjykimi.Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është 

marrë, konform nenit 39 par. 3 nënpar. 3.1 të Ligjit nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave 

të Krimit. 

 

 Vendimi për ndalimin e drejtimit të automjetit është marrë konform nenit 59 par.2.5 të KPRK-

së.  
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Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 370 të KPPRK-së është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

                               GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA KLINË 

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.92/2020 me datë. 13.06.2022 

 

 

 

Zyrtare ligjore               Gjyqtarja Gjykuese 

Fjolla Osmani        Sabrije rraci 

 

_________________                        __________________ 

                   

KËSHILLA JURIDIKE: 
Kundër këtij aktgjykimi palët kanë te drejte te parashtrojnë ankesë në afat prej 15 ditësh, nga 

dita e marrjes. Ankesa i dërgohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 


