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Numri i lëndës: 2019:288726 

Datë: 29.07.2020 

Numri i dokumentit:     01044060 

 

P.nr.721/2017 

NË EMËR TË POPULLIT 

                

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Rrahman Beqiri, me procesmbajtëse Selvije Kostërci, në lëndën penale ndaj të akuzuarit P.R., 

për shkak të veprës penale: Rrezikimi i trafikut publik, të parashikuar nga neni 297 par.5 e 

lidhur me par. 3 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës (tutje: KPPK), sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.1894/2009, të 

datës 28.12.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me datë 29.06.2020, në prezencën e 

prokurorit të shtetit Sahit Tmava, të akuzuarit P.R. dhe mbrojtësit të tij Av. Ljubomir Pantovic, 

me datë 02.07.2020 shpalli publikisht, ndërsa me datë 29.07.2020 përpiloi këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I akuzuari: 

P.R., nga i ati Z., e ëma L., e vajzërisë M., “data e lindjes”, në Mitrovicë, tani me vendbanim 

në komunwn e Zveçanit, praktikant në restaurant, i martuar, baba i një fëmije, ka të kryer 

shkollën e lartë për biznes, i gjendjes së mesme ekonomike, me nr.personal..., serb, shtetas i 

Kosovës, më parë i pagjykuar.  

 

ËSHTË FAJTOR 

 

sepse, 

Me datë 16.06.2009, rreth orës 10:27 minuta, i pandehuri në rrugën rajonale Zveçan – 

Mitrovicë, në afërsi të bankës “R.”, nga pakujdesia, ka rrezikuar trafikun publik dhe jetën e 

njerëzve, në atë mënyrë që, duke e drejtuar motoçikletën e tij të markës “Y.”, ngjyrë e zezë, me 

targa..., në kundërshtim me dispozitat e nenit 54 të Ligjit nr.02/L-070 për Sigurinë në 

Komunikacionin Rrugor (tutje: LSKRr), duke menduar me mendjelehtësi se deri te pasojat e 

ndaluara nuk do të vijë, shpejtësinë e lëvizjes nuk e ka përshtatur sipas shenjave, rregullave, 

kushteve dhe rrethanave të krijuara në komunikacion në mënyrë që mjetin ta ndal para çdo 

pengese, ashtu që me pjesën e përparme të motoçikletës e godet këmbësorin – të dëmtuarin 

A.A., i cili duke mos i kushtuar kujdes kalimit të rrugës jashtë vendkalimit për këmbësorë, në 

kundërshtim me nenin 146 të LSKRr, ishte duke e kaluar rrugën jashtë vendkalimit për 

këmbësor, veprim ky që sado pak i ka kontribuar këtij aksidenti, e ku si pasojë e këtij aksidenti 

i dëmtuari - tani i ndjeri A.A., pëson lëndime të rënda trupore, nga të cilat lëndime edhe 

ndërron jetë. Ashtu që, lëshimet e të pandehurit janë lëshime primare, ndërsa lëshimet e të 

ndjerit janë lëshime sekondare, që do të thotë se i ndjeri i ka dhënë kontribut shkaktimit. 

 



 Numri i lëndës: 2019:288726 
 Datë: 29.07.2020 
 Numri i dokumentit: 01044060 
 

2 (12)  

   
2
0
1
9
:2
8
8
7
2
7

 

Me këtë ka kryer veprën penale: Rrezikim i trafikut publik, të parashikuar nga neni 297 par.5 e 

lidhur me par. 3 të KPRK-së.  

 

Andaj, gjykata në bazë të nenit  1, 3, 6, 11, 16, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 64, 65, 66, 67 e 297 

të KPPK-së, dhe nenit 365, 450, 463 të KPP-së, e:  

 

G J Y K O N  

 

1. Dënim me burgim në kohëzgjatje prej nëntë (9) muajve, i cili dënim do të ekzekutohet në  

afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

2. Obligohet i pandehuri që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale në shumën e 

përgjithshme prej 290.88 euro. Në rast se konstatohet se ka pasur shpenzime tjera, gjykata 

do të vendos me aktvendim të veçantë.  

3. Pala e dëmtuar, për realizimin e kërkesës pasurore – juridike, udhëzohet në kontest të 

rregullt civil.  
 

                                                                  A r s y e t i m  

 

Rrjedha e procedurës: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzën 

PP.II.nr.1894/2009, të datës 28.12.2017, ndaj të akuzuarit: P.R., për shkak të vepres penale: 

Rrezikimi i trafikut publik nga neni 297 par.5 e lidhur me par.3 të KPPK-së.  

 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar në këtë çështje penale, në të cilën seancë i akuzuari nuk 

e kishte pranuar fajësinë. Gjykata nuk ka mbajtur shqyrtimin e dytë, mirëpo i ka dhënë 

mundësi palës që të paraqesin kundërshtim sa i përket aktakuzës dhe pranueshmërisë së 

provave. Brenda afatit ligjor, mbrojtësi i të akuzuarit ka paraqitur kundërshtim ndaj aktakuzës, 

të cilin kundërshtim, gjykata, me Aktvendimin P.nr.721/2017, e datës 12.07.2019, e ka 

refuzuar si të pa bazuar. Ndaj këtij Aktvendimi, mbrojtja nuk ka ushtruar ankesë.  

 

Gjykata, ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor, me datë 27.11.2019, 

10.01.2020 dhe 27.01.2020, ndërsa në seancën e shqyrtimit gjyqësor, të datës 29.06.2020, nё 

mbështetje tё nenit 311 par.3 tё KPP-sё, vendosi që nё kёtё çёshtje penale shqyrtimi gjyqësor 

tё filloj rishtasi, ngase kishin kaluar me shumë se tre muaj nga mbajtja e shqyrtimit tё fundit 

gjyqësor dhe gjykata përsëri i ka administruar tё gjitha provat.  Në këto seanca, i akuzuari nuk 

e ka pranuar fajësinë për veprën penale. Gjatë këtyre seancave është dëgjuar eksperti i 

komunikacionit Faik Terstena, eksperti tjetër i komunikacionit Sejdi Berisha, janë administruar 

provat materiale, i akuzuari ka paraqitur mbrojtjen e tij dhe palët kanë paraqitur fjalën 

përfundimtare. 

 

Gjykata ka kërkuar nga Stacioni Policor në Zveçan që të verifikoj adresën e vendbanimit të 

ndonjë përfaqësuesi ligjor të të ndjerit, A.A.. Përmes shkresës së datës 03.03.2020, policia e ka 

njoftuar gjykatën se kanë tentuar që ta gjejnë, mirëpo askush nuk jeton në atë adresë.  

 

Fjala përfundimtare e palëve:  

Prokurori i shtetit, në fjalën përfundimtare fillimisht e ka precizuar përshkrimin e gjendjes 

faktike, ashtuqë, në rreshtin e parafundit, pas fjalës “rrugën” shtohet “jashtë vendkalimit për 

këmbësor, duke mos i kushtuar kujdes gjatë kalimit të rrugës, jashtë vendkalimit për 
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këmbësorë, në kundërshtim me nenin 146 par. 1 të Ligjit për komunikacionin rrugor, veprim ky 

që sado pak i ka kontribuar këtij aksidenti”. Ndërsa, në fund të përshkrimti të gjendjes faktike 

shtohet fjalia: “lëshimet e të pandehurit janë lëshime primare, ndërsa lëshimet e të ndjerit janë 

lëshime sekondare, që do të thotë se i ndjeri i ka dhënë kontribut shkaktimit”.  

 

Tutje, prokurori ka shtuar se, i akuzuari P.R., sipas aktakuzës PP.II.nr.1894/2009, është akuzuar 

për veprën penale: Rrezikim i trafikut publik nga neni 297 par. 5 e lidhur me par. 3 të KPPK-së. 

Nga provat që gjenden në shkresat e lëndës, duke filluar nga raportet policore, ekspertiza e 

komunikacionit, e datës 22.12.2017, dokumentacioni jekësor – fletëlëshimi me epikrizë, nr, i 

historisë 1965, raporti i aksidentit, fotodokumentacioni, e veçanarisht nga ekspertiza e ekspertit 

Sejdi Berisha, e datës 12.02.2020, provohet kryerja e veprës penale që i vihet në barrë sipas 

kësaj aktakuzë, me përshkrim të përmirësuar. Andaj, mbetem në tërsi pranë aktakuzës, sipas 

përmirësimit dhe gjykatës i propozoj që të akuzuarin ta shpall fajtor për veprën e kryer dhe ta 

gjykoj sipas ligjit, duke marr parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese më rastin e 

matjes së dënimit.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit Av. Lubomir Pantovic në fjalën përfundimtare, të cilën e ka dorëzuar 

me shkrim, mes tjerave ka deklaruar se, i pandehuri ka qenë i gatshëm që ta pranoj pjesën e tij 

të fajësisë, sikur të ishtë treguar në mënyrë të drejtë ky rast, mirëpo ai nuk ka mundur ta pranoj 

se ai është fajtori i vetëm i këtij aksidenti. Kjo aktakuzë nuk është bazuar në prova të 

besueshme, pasi që në të janë cekur vetëm lëshimet e motoçikletës, por jo edhe lëshimet e 

këmbësorit. Ekpertiza e re e urdhëruar, ka qenë shumë më kualitative dhe profesionale sesa e 

para, e cila edhe ka konstatuar se këmbësori i ka kontribuar në shkaktimit e aksidentit, e jo 

vetëm motoçikleta. Ne nuk pajtohemi me pjesën e konstatimit të ekspertit se lëshimet e 

këmbësorit kanë qenë sekondare. Ne konsiderojmë se lëshimet e këmbësorit janë primare.  

 

Neni 146 par.3 të LSKR, përcakton: “Kalimi i rrugës jashtë vendkalimit për këmbësor lejohet 

me kusht që këmbësori të mos e pengojë dhe mos te rrezikojë sigurinë e komunikacionit. Në 

këtë rastë këmbësori është i obliguar që të ju jap përparësi mjeteve dhe atëherë të bëjë kalimin e 

rrugës”. Neni 147 par. 1. Pika a., përcakton: “këmbësorit i ndalohet hyrja në rrugë drejtpërdrejt 

para mjetit në lëvizje”. Ndërsa pika c., përcakton: “këmbësorit i ndalohet ngadalësimi i 

shpejtësisë së të ecurit, ose ndalja pa arsye gjatë kalimit të rrugës”. Pra, këmbësori ka bërë 

gabime të cilat në masën më të madhe kanë kontribuar në shkatimin e aksidentit. Së pari, e ka 

kaluar rrugën jashtë vendkalimit për këmbësor, së dyti, nuk i ka kushtuar vëmendje të veçantë 

rrugës para se të nisej në kalim, së treti, nuk i ka dhënë përparësi motoçikletës e cila ka lëvizuar 

në rrugë, së katërti; ka arritur në rrugë drejtpërdrejtë para makinës në lëvizje; së pesti, në 

mënyrë të pavendosur e ka kaluar rrugën. I ndjeri, në kohën e ndodhjes së aksidentit ka pasur 

79 vite, dhe në moshë të tillë personat shohin më dobët, dëgjojnë më dobët dhe bëhen më të 

pakujdesshëm.  

 

Sa i përket lëshimeve të të pandehurit, ato ju referohen nenit 54 të LSKRr. Në aktakuzë nuk ka 

asnjë të dhënë mbi lëvizjen e motoçikletës. Ekspetiza e dytë, ka kundërthënie sa i përket 

shpejtësisë. Në një pjesë është konstatimi se: “nuk ka qenë e mundur të vërtetohet shpejtësia e 

saktë e motoçikletës”, pastaj është konstatimit: “që kjo shpejtësi ka qenë 55 km/h”. Nëse i 

shikojmë dëmet në motoçikletë, sipas fotoalbumit, është vështirë të konkludohet se shpejtësia 

ka qenë 55 km/h. Nëse do të ishte kjo shpejtësi, është e sigurt që plastika do të shkatërrohej, ose 

së paku do të dëmtohej fari i djathtë, mbrojtësi përparmë, rrota ose pjesët tjera, e që në rastin 

konkret vetëm plastika është dëmtuar. Kjo e vë në dyshim konstatimin e ekspertizës mbi 

shpejtësin e konstatuar.  
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Duke qenë se familjet janë pajtuar menjëhere, i propozoj gjykatës që me rastin e matjes së 

dënimit të merr parasysh rrethanat lehtësuese, dhe atë: moshën e re të pandehurit në atë kohë; 

pas aksidentit i ka ofruar ndihmë këmbësorit; nuk ka qenë nën ndikimin e alkoolit; nga koha e 

aksidentit kanë kaluar rreth 11 vite; i pandehuri nuk është gjykuar asnjëherë; tani është i 

martuar dhe ka një fëmijë;  kontributin e këmbësorit në shkatimin e aksidentit; raportet e mira 

mes familjeve; kjo është vepër nga pakujdesia. Andaj, në rastin e tillë edhe dënimi me kusht do 

të arrihej qëllimi i dënimit. Andaj, i propozojm gjykatës që të liroj nga aktakuza, e nëse kjo nuk 

pranohet atëeherë t`i shqiptohet dënimi me kusht, apo nëse gjykata shqipton dënim me burg, 

atehërë ti jepet mundësia e zëvendësimit me gjobë.    

 

I akuzuari P.R. në fjalën përfundimtare ka deklaruar, e përkrahu në tërësi fjalën e mbrojtësit 

tim, dhe ndihem i pafajshëm në këtë çështje penale. 

 

Provat e administruara: 

Gjykata, gjatë shqyrtimit gjyqësor, me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes 

faktike ka bërë administrimin e provave si në vijim: është dëgjuar eksperti i komunikacionit 

Faik Terstena, është dëgjuar eksperti i komunikacionit Ing. Sejdi Berisha; Raporti i policit, 

Dejan Jovanovic, datë 17.06.2009; Ekspertiza e komunikacionit e hartuar nga Faik Terstena, e 

datës 22.12.2017; Fletëlëshimi me epikrizë i lëshuar nga reparti i kirurgjisë me nr. 1695, datë 

16.06.2009; Raporti i aksidentit i hartuar nga policia e Kosovës, nr. rasti 2009-BA-391, datë 

16.06.2009; Ekspertiza e komunikacionit e hartuar nga Sejdi Berisha, e datës 12.02.2020; dhe, 

16 fotografi të të ndjerit dhe motoçikletës.  

 

Në cilësinë e ekspertit, në seancën e shqyrtimit gjyqësor, është dëgjuar eksperti i 

komunikacionit Faik Terstena, i cili në tërsi ka mbetur pranë ekspertizës së dorëzuar, të datës 

22.12.2017, ku mes tjerave ka deklaruar se aksidenti ka ndodhur si pasoje e lëshimeve 

ekskluzive të drejtuesit të motiçikletës, ashtuqë është obligim i drejtuesit të automjetit që ta 

zvogëlojë shpejtësin e lëvizjes, të përdorë shenjat sinjalizuese dhe në rastet kur këmbësorët janë 

duke e kaluar rrugën është i obliguar që të ketë kujdes ndaj këmbësorëve që janë në rrugë, apo 

që hyjnë në rrugë, në mënyrë që në rast nevoje të mund ta ndal automjetin. Në rastin konkret, 

drejtuesi i motoçikletës nuk ka pasur kujdes të posaçëm.  

 

Po ashtu, në cilësinë e ekspertit, në shqyrtimin gjyqësor, është dëgjuar edhe eksperti i 

komunikacionit Sejdi Berisha, i cili ka mbetur në tërsi pranë ekspertizës së hartuar me shkrim, 

datë 12.02.2020, ku mes tjerave ka deklaruar se aksidenti ka ndodhur si pasojë e lëshimeve 

primare të vozitësit të motoçikletës, si rezultat i veprimeve të tij që janë cekur në ekspertizë 

sipas llogaritjeve teknik. Derisa lëshime sekondare ka patur edhe këmbësori – i ndjeri, A.A., i 

cili me veprim të pakujdesshëm gjatë kalimit të rrugës jashtë vendkalimit për këmbësorë, e 

duke e ditur se rruga ka qenë e gjerë, me komunikacion të ngarkuar dhe moshën e tij, kalimi në 

këtë vend ka qenë me rrezikshëri të lartë.  

 

Në shqyrtimin gjyqësor, pas administrimit të provave, i akuzuari P.R. e ka paraqitur mbrojtjen 

e tij, e në të cilën mbrojtje ka theksuar se, atë ditë jam nisur nga Zveçani për në Mitrovicë, në 

hyrje të qytetit të Mitrovicës i kam vërejtuar disa automejte të parkuara në shiritin e djathtë, 

unë kam qenë duke vozitur 30-40 km/h, e kam vërejtur një person, i cili ka dashur ta kaloj 

rrugën në mes të dy automjeteve, në distancë përafërsisht prej 15 metra, e kam paralajmëruar 

këmbësorin me buri disa herë, në atë moment ai është ndalur, unë jam munduar të anshkaloj 

nga ana e majtë, që mos ta godas, por ai prap ka filluar me ecë, pastaj jam munduar që të 

kthehem në anën e djathtë, ai përsëri është ndalur dhe në atë moment unë nuk kam mund që ta 

përcaktoj apo lëviz apo do të lëvizë përpara ose mbrapa, sepse ka qenë i pavendosur dhe në atë 
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moment e kam goditur. E kam goditur me pjesën e përparme të motoçikletës, dhe pas goditjes i 

kam ndihmuar.  

 

Vlerësimi i gjykatës: 

Gjykata, pasi ka administruar provat materiale, mbrojtjen që ka paraqitur i akuzuari, 

pretendimet e palëve, gjykata ka vërtetuara gjendjen faktike si në dispozitiv. 

 

Për gjykatën nuk ishin kontestuese faktet në vijim:  

 Se i akuzuari P.R., ditën kritike, datë  16.06.2009 ishte duke e vozitur motoçikletën e 

markës “Y.”, ngjyrë e zezë, me targa... 

 Ditën kritike i akuzuari ishte duke lëvizur nga Zveçani në drejtim të Mitrovicës. 

 Shpejtësia e lëvizjes në atë rrugë ka qenë e kufizuar 40 km/h. 

 Në hyrje të Mitrovicës, derisa ishte duke lëvizur në drejtim të qendrës së qytetit, në afërsi të 

bankës “R.”, me pjesën e përparme të motoçikletës e godet këmbësorin, tani të ndjerin 

A.A..  

 Këmbësori, tani i ndjeri, jashtë vendkalimit për këmbësor, ishte duke e kaluar rrugën nga 

djathta në të majtë, shikuar nga drejtimi i lëvizjës së motoçikletës.  

 Si pasojë e goditjes nga motoçikleta, i dëmtuari pëson lëndime të rënda, si pasojë e të cilave 

edhe ndërron jetë.  

 Në kohën e ndodhjes së aksidentit, ligj në fuqi për rregullat në komunikacion ka qenë Ligji 

nr.02/L-070 për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor (LSKRr).  

Asnjëra prej këtyre fakteve të lartcekura nuk ishin kontestuese mes palëve, e përveç kësaj këto 

fakte gjenin mbështetje edhe në provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor. Se i akuzuari, 

ditën kritike, ishte duke e vozitur motoçikletën nga Zveçani në Mitrovicë, përveç që është 

pohuar nga i akuzuari në mbrojtjen e tij, vërtetohet edhe raporti i aksidentit, i datës 16.06.2009.  

 

Po ashtu, edhe faktin se ditën kritike, derisa i akuzuari ishte duke e drejtuar motoçikletën, e 

kishte goditur të dëmtuarin – këmbësorin, A.A., vërtetohet nga raporti i aksidentit, i hartuar nga 

policia e Kosovës, i datës 16.06.2009, ku është konstatuar aksidenti, por që këtë fakt e ka 

pohuar edhe i akuzuari në mbrojtjen e tij, ku ka deklaruar se me pjesën e përparmë të 

motoçikletës e kam goditur këmbësorin. Edhe faktin se i dëmtuar, tani i ndjeri, ishte duke e 

kaluar rrugën, kur është goditur nga motoçikleta, vërtetohet si nga raporti i aksidentit, i datës 

16.06.2009, skica e vendit të ngjarjes, po ashtu edhe nga ekspertiza e komunikacionit e të dy 

ekspertëve të angazhuar në këtë çështje. Edhe i akuzuari në mbrojtjen e tij ka theksuar se 

këmbësori ka qenë duke e kaluar rrugën.  

 

Për gjykatën nuk ishte kontestuese as fakti se këmbësori, tani i ndjeri, si pasojë e goditjes nga 

motoçikleta kishte nderruar jetë. Kjo vërtetohet nga raporti i repartit të kirurgjisë, fletëlëshimi 

me epikrizi, nr. 1695, datë 16.06.2009, ku konstatohet vdekja e të dëmturit A.A., si pasojë e 

aksidentit. Për më tepër, këtë fakt, gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk e ka kundërshtuar as i 

akuzuari e as mbrojtësi i tij. 

 

Pra, në këtë çeshtje penale kontestuese ishte vetëm kontributi i të pandehurit në shkaktimin e 

këtij aksidenti. 

  

Sipas aktakzuës, të përmirësuar në shqyrtimin gjyqësor, kontributi i të akuzurit ishtë primar, 

pra veprimet e të pandehurit, si pasojë e pakujdesisë së tij, i kanë kontribuar në masë të madhe 

shkaktimit të aksidentit, ndërsa, sipas mbrojtjes, shkaktar kryesor i këtij aksidenti ka qenë 

veprimet e pakujdesshm të këmbësorit, i cili jashtë vendkalimit për këmbësorë, pa u siguruar se 
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nuk e pengon pjesëmarrësit e tjerë e ka kaluar rrugën, e që në këtë rast veprimet e të akuzuarit 

janë sekondare në shkaktimin e këtij aksidenti. 

 

Gjykata, pasi ka shqyrtuara të gjitha provat me kujdes dhe vëmendje, një nga një, dhe në 

lidhshmëri me nëjra tjtërën, në kuptim të nenit 361 të KPP-së, ka vërtetuar gjendjen faktike si 

në dispozitiv.  

 

Gjykata, ka vërtetuar se i akuzuari, si pasojë e pakujdesisë së tij, duke mos e përshtatur 

shpejtësinë e lëvizjes sipas shenjave, rregullave, kushteve dhe rrethanave të krijuara në 

komunikacion në mënyrë që mjetin ta ndal para çdo pengese, ka shkaktuar aksidentin, me 

ç`rast, si pasojë e këtij aksidenti, respektivisht si pasojë e goditjes nga motoçikleta, këmbësori 

A.A. pëson lëndime të rënda me çka edhe ka ndërruar jetë. Në këtë rast, gjykata ka vërtetuar se 

lëshimet e të akuzuarit kanë qenë primare, ndërsa lëshimet e këmbësorit kanë qenë sekondare.  

 

Neni 54 par. 1 i LSKRr, përcakton: “Shoferi duhet të ngasë mjetin, me shpejtësi adekuate dhe 

sjellje e cila i lejon shoferit që të kontrolloj mjetin, në kushte ekzistuese të komunikacionit, 

posaçërisht duke pasur parasysh pamjen, kushtet dhe dukshmërinë e rrugës, kushtet dhe 

ngarkesën e mjetit, kushtet atmosferike dhe dendësinë e komunikacionit në mënyrë që mjetin e 

vet ta ndal  para çdo pengese”.  

 

Këtë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar nga ekspertiza e komunikacionit e ekspertit Sejdi 

Berisha, datë 12.02.2020, në të cilën ekspertizë është konstatuar se: Shkaktar i aksidentit – 

primar është ngasësi i motoçikletës “Y.”, dhe lëshimet e tij janë:  

a. Ka lëvizur më shpejtësi 55 km/h në zonën 40km/h, nuk e ka përshtatë shpejtësinë sipas 

shenjave, rregullave, kushteve dhe rrethanve të krijuara në komunikacion në mënyrë që 

mjetin ta ndal para çdo pengese; 

b. Pakujdesia e ngasësit të motoçikletës dhe jo vigjilenca e duhur gjatë lëvizjes në rrugë ku 

gjenden edhe këmbësorë.  

Ndërsa, këmbësori, A.A., i ka dhënë kontrinbut aksidentit – sekondar, dhe lëshimet e 

këmbësorit janë:  

a. pakujdesi gjatë kalimit të rrugës – jashtë vendkalimit për këmbësorë.  

Gjykata në tërsi i ka besuar ekspertizës së komunikacionti të hartuar nga eksperti Sejdi Berisha, 

datë 12.02.2020. Kjo për arsye se kjo ekspertizë është hartuar nga një ekspert me përvojë dhe 

profesional. Përveç kësaj, kjo ekspertizë është hartuar në mënyrë profesionale ku ishte 

përshkruar në detaje mënyra se si ka ardhur deri te aksidenti, obligimet e secilit pjesmarrës në 

komunikacion duke e përshkruar aspektin ligjor, ishte bërë përshkrimi i secilit veprim të secilit 

pjesmëmarrës, ishte përshkruar edhe baza ligjore ku parashihen obligimet dhe veprimet e tyre 

në komunikacion. Kështu, eksperti Sejdi Berisha, ka arsyetuar në mënyrë të qartë përfundimet 

e tij, ashtu që, ngasësi i motoçikletës (ngasësi A) ka pasur mundësi ta perceptoj këmbësorin, i 

cili ka lëvizur në rrugë nga ana e djathtë në të majtë, duke kaluar rreth 2 metra rrugë për rreth 

2.0 sekonda (duke ecur). Ngasësi “A” është dashur ta ngadalësoj shpejtësinë në momentin kur 

e ka vërjetur rrezikun. Ngasësi ka pasur mundësi ta vërej rrezikun (fillimi i daljes së këmbësorit 

në rrugë) në distancë rreth 30 m. Mirëpo, ngasësi nuk e ka vërejtur rrezikun apo e ka 

neglizhuar këtë rrezik. Ngasësi “A” e ka vërjetur vetëm në distancë të shkurtë vetëm rreth 15 

metra. Edhe ka marr veprimin për zhvendosje majtas, prandaj duke e ditur shpejtësin e mjetit 

kjo distancë ka qenë e shkurtë dhe ngasësi nuk ka pasur mundësi që ta evitoj aksidentin.  
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Po ashtu, ky ekspert edhe sa i përket shpejtësisë së lëvizjes ka konstatuar se ngasësi “A” ka 

lëvizur me shpejtësi 55 km/h, në pjesën  e rrugës ku shpejtësia është e kufizuar në 40 km/h, 

pra, ngasësi “A” duke tejkaluar shpejtësin e kufizuar 40 km/h, i njëjti as nuk e ka përshtatur 

shpejtësinë sipas kushteve dhe rrethanave të krijuara në komunikacion në mënyrë që ta ndal 

mjetin para çdo pengese që paraqitet. Poqese, ngasësi “A” të kishte lëvizur me shpejtësi 

adekuate dhe të kishtë reaguar me kohë nuk do të kishte ndodhur aksidenti.  Gjykata në tërsi i 

ka besuar këtyre konsttimeve të ekspertit ngase ishin logjike dhe të arsyetuar dhe ishin të 

mbështetuar në përllogaritjet sipas formualave standarte dhe të pranueshme në fushën e 

komunikacionit, duke e sqaruar në mënyrë të qartë edhe rrugën e ndjekur ku me formulë e ka 

qartësuar se si ka ardhur deri te përcaktimit i shpejtësisë së lëvizjes. Në bazë të këtyre 

formualve, eksperti ka konstatuar se, në momentin kur këmbësori e ka shkelur rrugën, 

automjeti ka qenë larg rreth 30 metra, duke mos e futur edhe kohën e reagimti. Automjeti me 

shpejtësi nën 40 km/h, ka pasur mundësi të ndalet para vendit të aksidentit. Ky rezultat i jep 

vlerat ekstreme për mundësi apo pamundësi të parandalimit të automjetit. 

 

Kjo gjendje faktike pjesërisht është vërtetuar edhe nga ekspertiza e komunikacionit e hartuar 

nga Faik Terstena, datë 22.12.2017, në të cilën ekspertiz ka theksuar se deri te aksidenti ka 

ardhur për shkak se drejtuesi i motoçikletës nuk e ka përshtatuar shpejtësinë me gjendjen dhe 

kushtet në rrugë. Pra, në këtë pjesë gjykata i ka besuar kësaj ekspertizë, ngase ishte e arsyetuar 

dhe përshkruar ne bazën ligjore dhe obligimet e vozitësit.  

 

Po ashtu, gjykata i ka besuar kësaj ekspertize ngase i njëjti në tërsi gjente mbështetje edhe në 

provat e tjera, dhe atë raportin e aksidentit dhe skicën e vendit të ngajrjes. Për më tepër, me 

rastin e administrimit të ekspertizës si provë, vërejtjet e mbrojtjes kanë qenë vetëm sa i përket 

shpejtësisë së lëvizjes, që do të thotë se si eksperti e ka llogarituar shpejtësinë se i akuzuari ka 

qenë duke lëvizur me shpejtësi 55 km/h.   

 

Gjykata konstaton se ky pretendim i mbrojtjes nuk qëndron për arsye se sikur është konstatuar 

në ekspertizën e komunikacionit, eksperti në detaje e ka përshkruar mënyrën dhe rrugën që e ka 

ndjekur për të ardhur deri te përllogaritja e shpejtësisë së lëvizjes. Është fakt i pakontestueshëm 

se nuk ka pasur gjurmë të frenimit, mirëpo siç ka përshkruar eksperti, shpejtësia e lëvizjes 

është llogaritur në mënyrë shkencore në bazë të formulave aritmetike të aplikuara në shkencën 

e komunikacionit, e që ka një rrjedhë logjike se si është nxjerr shpejtsia e lëvizjes. Pra, gjykata 

konstaton se ky kundërshtim i mbrojtjes nuk kishte bazë ngase, siç e ka elaboruar më lartë, 

eksperti e ka përshkruar në detaje mëyrë e përllogaritjes së shpejtësisë në rastin konkret, dhe 

gjykata i ka besuar ekspertizës, ku është përcaktuar shpejtësia e lëvizjes 55 km/h. 

 

Ndërsa, gjykata nuk i ka besuar ekspertizes së ekspertit Faik Terstena, në pjesën ku ka 

konstatuar se, shkaktar i vetëm i aksidentit ka qenë drejtuesi i motoçiletës, pasi që ajo është në 

kundërshtim me provat tjera që gjenden në shkresat e lëndës. Kështu, në këtë ekspertizë ky 

ekspert, nuk ka vlerësuar në mënyrë të drejt të gjitha rrethanat e rastit, pasi që i njëjti, në 

ekspertizën e tij i referohet vetëm rregullave që është dasht t’i përmbahet ngasësi i 

motoçikletës, për të cilat arsye edhe ka ardh në përfundim se shkaktar kryesor i aksidentit është 

ngasësi i motoçiletës, tani i akuzuari, pa i vlerësuar faktet se këmbësori, tani i ndjeri, ishte duke 

e kaluar rrugën jashtë vendkalimit për këmbësorë, veprim ky që kërkontë një kujdes të 

posaçëm, dhe një konstatim i tillë i këtij eksperti, sipas vlerësimit të gjykatës, nuk është i 

përpiluar mbi bazën e hulumtimeve dhe analizave të mirëfillta shkencore e as i bazuar në ligjin 

për komunikacion. Në këtë aspket, gjykata nuk ka mundur ta pranoj një konstatim të tillë, 

ngase ishte në kundërshtim me ekspertizën e koomunikacionit, e hartuar nga Sejdi Berisha, e 



 Numri i lëndës: 2019:288726 
 Datë: 29.07.2020 
 Numri i dokumentit: 01044060 
 

8 (12)  

   
2
0
1
9
:2
8
8
7
2
7

 

përveç kësaj, ishte në kundërshtim më dispozitat ligjore ku përshkruhen obligimet e 

pjesëmarrësve në komunikacin, respektivisht nenit 146 të LSKRr, ku përcaktohet:  

 

Par. 1, “Këmbësori gjatë kalimit të rrugës obligohet që të ketë kujdes të posaçëm dhe gjithherë, 

të shfrytëzojnë vendkalimin e këmbësorëve ku ekzistojnë. Këmbësori në atë vendkalim ka 

përparësi para mjeteve”.  

 

Par. 2. ” Kalimi i rrugës jashtë vendkalimit të këmbësorëve lejohet nëse, distanca nga vendi ku 

dëshiron të kaloj rrugën nga vendkalimi i shënuar i këmbësorëve është më i madh se 100 

metra. Megjithatë, nëse ekziston ndonjë kryqëzim ose rrugë bashkangjitëse brenda distancës 

prej 100 metrave, këmbësori mund të kaloj rrugën gjithashtu edhe në kryqëzimin e tillë”.  

 

Par. 3. “Kalimi i rrugës jashtë vendkalimit të këmbësorëve të përmendur në paragrafin 2, 

lejohet me kusht që nuk pengon dhe rrezikon sigurinë e komunikacionit. Këmbësori obligohet 

që t’u jap përparësi mjeteve dhe të kaloj rrugën duke shfrytëzuar rrugë më të shkurtër, 

tërthorazi me vijën qendrore të rrugës”. 

 

Për më tepër, gjykata vëren se eksperti Faik Terstena, në ekspertizën e tij, në fillim të faqes së 

fundit, “obligimet e shoferëve ndaj këmbësorëve”, konstatimin: “neni 150 – Vozitësi është i 

obliguar të ketë kujdes ndaj këmbësorëve të cilët gjenden në rrugë apo të cilët hyjnë në rrugë”, 

e ka të pasakt dhe të pambështetur në ligj.  

 

Kjo për arsye se, neni 150 par. 1 i LSKRr, thotë: “Shoferi i mjetit gjatë afrimit të vendkalimit 

për këmbësorë, duhet të ushtroj kujdes të veçantë dhe ti jap përparësi këmbësorit i cili është 

ose hynë në vendkalim”.  Par. 2, “Në qoftë se komunikacioni në vendkalimin e shënuar të 

këmbësorëve është i rregulluar me shenjat e komunikacionit me drita, ose me shenjat e 

personit të autorizuar, shoferi i mjetit është i detyruar ta ndal mjetin e vet para vendkalimit të 

shënuar për këmbësorë kur me shenjën e dhënë i është ndaluar kalimi”. Par. 3, “Nëse 

vendkalimi i shënuar i këmbësorëve nga paragrafi 2 i këtij neni gjendet në hyrje të rrugës, 

shoferi i cili lëvizë në atë rrugë është i detyruar të lëvizë me shpejtësi të zvogëluar dhe ti lëshoj 

të kalojnë këmbësorët të cilët gjinden ose hyjnë në vendkalim dhe sipas nevojës ta ndal mjetin e 

vet për ti lëshuar këmbësorët”. Pra, të tre paragrafët e nenit 150 flasin për situatat kur kemi të 

bëjmë me vendkalim për këmbësor. Ndërsa, sa për konstatimin e ekspertit Faik Terstena, 

gjykata nuk e ka të qartë fare se cilin nen apo cilën dispozitë e ka cituar, ngase konstatimi i tij 

në asnjë pjesë, as në tërsi e as pjesërisht, nuk lidhet me paragrafët e nenit 150 të LSKRr, e që 

rrjedhimisht nuk ka mundur që t`i besoj këtij konstatimi.  

 

Pra, gjykata nga analzimi i provave ka vëretuar se në shkakimin e aksidentit kishin kontribuar 

të dy pjesëmarrësit, megjithatë lëshimet e vozitësit të motoçikletës kanë qenë primare, ndërsa 

lëshimet e këmbësorit – të ndjerit kanë qenë sekondare, por që i kanë kontribur aksidentit. Në 

këtë aspket, ekspertiza e ekspertit Sejdi Berisha, në tërsi përputhet me dispozitat ligjore, edhe 

sa i përket lëshimeve të këmbësorit, ngase në rastin konkret, këmbësori, tani i ndjeri, në 

momentin kur ka ndodhur aksidenti ishte duke e kaluar rrugën jashtë vendkalimit për 

këmbësor, e që ky kalim ishte në kundërshtim me dispozitat e larcekura, nga nenit 146 par. 3, 

të LSKRr. Kjo për faktin, se me rastin e kalimit të rrugës, këmbësori ka pasur obligim që të 

ketë kujdes të posaçëm dhe gjatë kalimit të mos e rrezikoj sigurinë në komunikacion, pra në një 

situatë të tillë, duke qenë se këmbësori ka qenë duke e kaluar rrugën jashtë vendkalimit për 

këmbësor, ai ka pasur obligim që t`u jep përparësi mjeteve, e pastaj ta kaloj rrugën duke e 

shfrytëzuar rrugën më të shkurtë, tërthorazi me vijën qendrore të rrugës.  
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Gjykata duke e vlerësuar pretendimin e  mbrojtjes se lëshimet e të akuzuarit nuk kanë qenë 

primare, mirëpo kanë qenë sekondare, konstaton se ky pretendim i tij nuk qëndron dhe si i tillë 

ka për qëllim shmangien nga përgjegjësia penale. Kjo për faktin se nga provat e administruar 

në shqyrtimin gjyqësor, në mënyrë të pakontestueshme është vërtetuar se lëshimet e të 

akuzuarit në rastin konkret, respektivisht kontributi i tij në shkaktimin e aksidentit ka qenë 

primar. Nuk mud të pranohet një pretedim i tillë, ngase në rastin konkret gjykata vlerëson se 

sikur i akuzuari të ishte në shpejtësin e lëvizjës brenda normave të lejuara, 40 km/h, dhe të 

ishte i kujdesshëm gjatë ngasejes së motoçikletës, do të ishte në gjendje që ta ndalete mjetin e 

tij, në mnëyrë të sigurt para çdo penges. Kjo për arsye se aksidenti ka ndodhur ditën, koha ka 

qenë me diell, dukshmëria e mjaftueshme, rruga ka qenë e drejtë, pa pengesa, me dy shirita dhe 

në këtë mnëyrë sikur i akuzuari të ishte i kujdeshëm do të kishte mundësi që ta evitonte 

aksidentin. Mirëpo, i njëjti duke mos qenë i kujdesshëm, duke mos i respektuar kufizimet dhe 

obligimet tij në komunikacion, me veprime e tij i ka dhënë një kontribut primar shkaktimit të 

këtij aksidenti, e si pasojë e të cilit, nga lëndimet që i ka pësuar edhe ka ndrruar jetë këmbësori.  

 

Gjykata vlerëson se edhe këmbësori kishte kontribut në këtë aksident, mirëpo kontributi i tij 

ishte sekondar, ngase i njëjti kishte vepruar në kundërshtim me nenin 146 par. 3 të LSKRr, ku 

përcaktohet: “Kalimi i rrugës jashtë vendkalimit të këmbësorëve të përmendur në paragrafin 2, 

lejohet me kusht që nuk pengon dhe rrezikon sigurinë e komunikacionit. Këmbësori obligohet 

që t’u jap përparësi mjeteve dhe të kaloj rrugën duke shfrytëzuar rrugë më të shkurtër, 

tërthorazi me vijën qendrore të rrugës”.  

 

Pra, këmbësori do të duhej të ishte më vigjilete, më i kujdesshëm dhe para kalimit të rrugës 

duhej të sigurohej që këtë kalim të rrugës mund të bëjë në mënyrë të sigurt. Pra, përveç që 

kalimin e rrugës e ka bërë jashtë vendkalimit për këmbësor, i njëjti nuk është siguruar, ashtu siç 

e obligon ligji, se këtë kalim mund ta bëjë në nëyrë të sigurt.  

 

Prandaj, gjykata përfudimisht konstaton se i akuzuari me veprimet e tij nga pakujdesia ka 

kontribuar në mënyrë primare në shkatimin e këtij aksidenti, ndërsa këmbësori ka dhënë 

kontribut sekondar.   

 

Mbi bazën e kësaj gjendje faktike të vërtetuar si më lartë, gjykata vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, pasi që në bazë të provave të administruara u vërtetua në mënyrë të 

pakontestueshme se në veprimet e të akuzuarit janë përmbushur të gjitha elementet e 

përgjithshme dhe të veçanta të veprës penale: Rrezikimi i trafikut publik nga neni 297 par. 5, e 

lidhur me par. 3 të KPPK-së.  

 

Sipas par. 1 të nenin 297 të KPPK-së, këtë vepër penale e kryen: “Kushdo që shkel ligjin mbi 

trafikun publik dhe rrezikon trafikun publik, jetën e njerëzve apo pasurinë me përmasa të 

mëdha dhe me këtë i shkakton lëndime të lehta trupore personit apo dëm thelbësor material që 

tejkalon vlerën mbi 1.000 euro dënohet me gjobë apo me burgim deri në pesë vjet”.  

 

Par. 3, përcakton: “Nëse vepra penale nga paragrafi 1 ose 2 i këtij neni kryhet nga pakujdesia, 

kryerësi dënohet me gjobë apo me burgim deri në dy vjet”. 

 

Par. 5, përcakton: “Nëse vepra penale nga paragrafi 3 i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë 

trupor ose me dëm thelbësor material, kryerësi dënohet me burgim prej gjashtë muajve deri në 

pesë vjet, e nëse vepra e tillë penale rezulton me vdekjen e një apo të më shumë personave, 

kryerësi dënohet me burgim prej një deri në tetë vjet”. 
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Gjykata ka vërtetuar elementin subjektiv të veprës penale, pra pakujdesin e të akuzuarit, që 

duke e vërejtur qartë të dëmtuarin, tani të ndjerin, nuk ka arrit ta ndal motoçikletën e tij, dhe si 

pasojë ka ardh deri te aksidenti i komunikacionit, i cili fatkeqësisht ka përfunduar me fatalitet.  

Pakujdesinë dhe neglizhencën e të akuzuarit për të vepruar kundërligjshëm, e provon dhe e 

dëshmon jashtë çdo dyshimi, aftësia e tij si ngasës, pasi që i njëjti ka qenë i pajisur me patentë 

shofer, që kërkohet për ngasje të këtij mjeti, me të cilin është shkaktuar aksidenti. 

 

Sa i përket elemteve të përgjithshme të veprës penale, nga provat e administruar gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, është vërtetuar përtej çdo dyshimi se i akuzuari, si vozitës i motoçikletës, 

duke mos e përshtatë shpejtësin, me veprimet e tij, nga pakujdesia, e ka goditur këmbësorin me 

motoçiletë. Po ashtu, gjykata gjen se, veprimet e të pandehurit të përshkruara si me lartë, pra 

mospërshtatja e shpejtësisë së lëvizjes sipas shenjave, rregullave, kushteve dhe rrethanave të 

krijuara në komunikacion në mënyrë që mjetin ta ndal para çdo pengese, ka qenë në 

kundërshtim më ligjin për rregullat në komunukacion, respektivisht me nenin 54 par. 1, pasi që 

i njëjti ka qenë i detyruar që shpejtësine  tij ta përshtatë me kushtet dhe gjendjen në rrugë. 

Gjykata rikujton se veprimet e të pandehurit në këtë rast janë të sanksionuara me ligj si vepër 

penale të përcaktuara, si: Rrezikim i trafikut publik nga neni 297 par. 5, e lidhur me par. 3 të 

KPPK-së, e për të cilën vepër, me të njëjtin nen, është përcaktuar edhe sanksioni penale dhe 

atë, dënim me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet. 

 

Përveç elementeve të përgjithshme, gjykata gjen se në veprimet e të akuzuarit, janë 

përmbushur edhe elementet e veçanta të veprës penale. Kjo për faktin se ai, duke vepruar nga 

pakujdesia shpejtësinë nuk e ka përshtata me kushtet dhe gjendjen në rrugë, duke shkelur në 

këtë mënyrë rregullat, respektivisht nenin 54 të LSKRr, dhe si pasojë e këtyr veprime është 

rrezikuar jeta e njërëzve, respektivisht i dëmtuari - këmbësori, si pasojë e lëndimeve të marra 

edhe ka ndrruar jetë. Me çka, në këtë mënyrë, si pasojë e veprimeve të pakujdesisë së tij është 

shkaktuar pasoja e ndaluar, respektivsht ka ardhur deri te humbja e jetës nga këmbësori.  

 

Prandaj, si përfundim Gjykata, nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor ka vërtetuar 

për tej çdo dyshimi se i akuzuari  ka kryer veprën penale: Rrezikim i trafikut publik  nga neni 

297 par. 5, e lidhur me par. 3 të KPPK-së.  

 

Gjykata, pas administrimit të provave, në pjesë të caktuara e ka ndryshuar përshkrimin e 

gjendjes faktike për të akuzuarin në raport gjendjen faktike të vërtetuar. Gjendja faktike është 

ndryshuar pas adminsitrimit të të gjitha provave dhe pas përmirësimit nga ana e prokurorit në 

fjalën përfundimtare. Andaj, në këtë drejtim në përshkrimin e gjendjes faktike e ka ndryshuar 

duke ia përshtatur me lëshimet e të akuzaurit dhe por edhe lëshimet e këmbësorit. Po ashtu, 

gjykata nga përshkrimi i gjendjes faktike la larguar nenet 55 dhe 150 të LSKRr, ngase gjatë 

shqyrtimit gjyqësor nuk është provuar se i akuzuar me veprimet e tij ka vepruar në kundërshtim 

me këto dy nene. Aq më tepër sa i përket nenit 150, ku siç është sqarua më lartë, ky nen, në 

asnje pikë nuk ka paraparë situatate apo rastet kur aksidenti ndodh jashtë vendkalimit për 

këmbësor.  

 

Gjykata, në përshkrimin e gjendjes faktike nuk ka ndryshuar identitetin subjektiv të veprës 

penale, nuk ka ndryshuar përmbajtjen esenciale lidhur me kohën, vendin, të akuzuarin, përveç 

se ka ndryshuar rrethanat nën të cilat është zhvilluar kjo ngjarje dhe shkeljet e të akuzuarit. 

Andaj, gjykata e ka përshkruar gjendjen faktike ashtu siç është vërtetuar me provat e 

administruara në shqyrtimin gjyqësor.  

 

Caktimi i llojit dhe lartësisë së dënimit: 
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Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh vlerësimin e rrethanave 

lehtësuese dhe renduese për matjen e dënimit ne mbështetje të nenit 64 të KPPK-së. Gjykata, 

në rstin konkret nuk ka gjetur asnjë rrethanë rënduese për të akuzuarin.  

 

Ndërsa, si rrethanë lehtësuese gjykata e ka vlerësuar sjelljen e të pandehurit pas kryerjes së 

veprës penale, ashtu që pas aksidentit i ka ofruar ndihmë këmbësorit, ndryshimin e madh të 

rrethanave familjare tek i akuzuari nga ajo kohë e deri më tani, ashtuqë atëherë ka qenë i ri, tani 

është i martu, baba i një fëmijë dhe nga koha kur ka ndodh aksidenti e deri më tani kanë kaluar 

11 vite, një kohë relativisht e gjatë, faktin se nga shkresat e lëndës rezulton se nuk është 

gjykuar asnjëherë më parë as për vepra tjera por nuk evidentohet as për shkelje kundërvajtëse 

në trafik, çka tregon sjelljet e tij të zakonshme dhe normale në komunikacionin rrugor.   

 

Gjykata në rastin konkret ka aplikuar dispozitat e zbutjes së dënimit, konform nenit 66 të 

KPPK, par.1, nënpar. 1.2, dispozit kjo që e lejon gjykatën të shqiptoj dënim nën minimumin e 

dënimit të paraparë për këtë vepër, në rastet kur gjykata konstaton se ka rrethana posaçërisht 

lehtësuese. Në këtë aspket gjykata si rrethanë posaçërisht lehtësuse e ka vlerësuar kontributin e 

të akuzuarit në shkaktimin e këtij aksidenti, ngase, ashtu siç është vërtetuar, kontributi i tij ka 

qenë primar por jo i vetëm në shkaktimin e aksidentit. Thënë ndryshe, edhe këmbësori, me 

veprimet e tij i ka dhënë kontribut këtij aksidenti, por që kontributi i tij ka qenë sekondar. Pra, 

për gjykatën kjo është rrethanë posaçërish lehtësues, në bazë të së cilës edhe ka aplikar 

dispozitat e zbutjes së dënimit dhe ka shqiptuar një dënim më të butë se që e parasheh ligji. 

Megjithatë, në rastin konkret, janë respektuar kufijtë e zbutjes, në kuptim të nenit 67 par. 1.4 të 

KPP, ku përcaktohet se, nëse për veprën penale është paraparë si masë më e ulët e dënimit me 

burgimi prej një viti, dënimi mund të zbutet deri në tre muaj burgim, për çka gjykata ka 

shqiptuar dënim me burgim prej 9 muajve.  

 

Gjykata vlerëson se dënimi i shqiptuar në rastin konkret është i drejtë dhe i ligjshëm, në 

harmoni me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, shkallën e rrezikshmërisë së veprës 

penale dhe me intensitetin e rrezikimit apo dëmit që i është shkaktuar vlerës së mbrojtur nga 

kryerja e kësaj vepre penale. Po ashtu, gjykata vlerëson se një dënim i tillë do të ndikojë në 

parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen si dhe në rehabilitimin 

e tij, në parandalimin e personave tjerë nga kryerja e veprave penale, në kompensimin e palës 

së dëmtuar për humbjet ose dëmet e shkaktuara nga vepra penale si dhe në shprehjen e gjykimit 

shoqëror në raport me veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit në shoqëri, duke ndikuar në këtë mënyrë në përmbushjen e qëllimit të 

dënimit, të paraparë në nenin 34 të KPPK-së.   

 

Kërkesa pasurore jurdike: 

Në lidhje me kërkesën pasurore juridike, gjykata ka vendosur në kuptim të nenit 463 të KPP-

së, duke qenë se prokuroria nuk ka propozuar palë të dëmtuar. Edhe nga verifikimi që ka bërë 

gjykata përmes policisë, nuk ka arritur të gjejë përfaqësus ligjor të të dëmtuarit, respektivisht të 

ndjerit A.A..  

 

Shpenzimet e procedurës penale: 

Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 pika 2.1 

dhe 2.6 të KPP-së, që kanë të bëjnë me shpenzimet e paushallit gjyqësor dhe ato për ekspertiza.  

Kështu, në emër të ekspertizës së komunikacionit, të datës 22.12.2017 është obliguar të paguaj 

shumën prej 40.88€, në emër të ekspertizës së komunikacionit, të datës 12.02.2020 të paguaj 

shumën prej 120 € dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 100 €. Taksa për 



 Numri i lëndës: 2019:288726 
 Datë: 29.07.2020 
 Numri i dokumentit: 01044060 
 

12 (12)  

   
2
0
1
9
:2
8
8
7
2
7

 

kompensimin e viktimave të krimit, në shumën prej 30€, është bazuar në nenin 39 par. 3 të 

Ligjit nr. 05\L-036 per Kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 361, 365, 450, 453 e 463 të KPPK-së nga arsyet e 

lartcekura ka vendosur si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.721/2017, dt.29.07.2020 

2019:288726, 29.07.2020 

 

 

Procesmbajtësja:                                                      Gjyqtari                                                                                  

Selvije Kostërci                                                                                      

                                                                                                                        _______________ 

 Rrahman BEQIRI 

 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditëve 

nga dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet kësaj 

gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 


