
 

NË EMËR TË POPULLIT 

P. nr. 469/2016 

GJYKATA THEMELORE  NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm 

Gjyqtari i vetëm gjykues Gëzim Ademi, në çështjen penale kundër të pandehurit 

E.K nga fsh. ... komuna e ... me vendanim te përhershëm ne Gjermani me adres “...” 

nr. ...   për shkak te vepres  penale Rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par.8 

lidhur me par.6 e 1 te KPRK-ës, sipas Aktakuzës se Prokurorisë Themelore ne 

Mitrovice PP.nr.1087/2016 te datës 09.06.2016, ne seancën e shqyrtimit fillestar me 

dt.08.07.2019, në mungesë te prokurorit Sahit Tmva  e ne prezencën te te pandehurit 

E.K dhe ne të njëjtën date ka shpallur publikisht, ndërsa me .10.07.2019 ka përpiluar 

këtë:                                           

   A K T GJ Y K I M 
 
I pandehuri: E.K, nga i ati H., e ëma Sh., e vajzërisë Sh., i lindur me ... ne fsh. ... 
komuna e ... me vendbanim te përhershëm ne Gjermani me adresë “...” nr.... me 
nr. Personal ..., ka te kryer shkollën fillore, i divorcuar, i gjendjes se mesme 
ekonomike, Shqiptar , Shtetas i Republikës se  Kosovës.   
 

ËSHTË FAJTOR 
 
SEPSE: Me datën 30.12.2013 rreth orës 18:25 minuta, ne magjistralen e ... nga fsh. ... 
ne drejtim te ..., me te arritur ne fsh,. ... komuna e ... afër depos “...” nga pakujdesia 
ka rrezikuar trafikun publik si dhe jetën e njerëzve  ashtu qe duke e drejtuar 
automjetin e markës “VW Golf 3”, ngjyre e kuqe, me targa te regjistrimit  ..., e ne 
kundërshtim me neni 54 dhe nenin 42.1 te LSKRR ku shpejtësinë e lëvizjes nuk e 
përshtat kushteve  dhe gjendjes ne rruge dhe me te arritur ne vendin e lartcekur, 
duke bere lëvizje te rrezikshme ne ngasje  

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS 

OSNOVNI SUD MITROVICA – BASIC COURT OF MITROVICA 



ka filluar tejkalimin pa u bindur për sigurinë ne komunikacion ashtu qe humbe 
kontrollin mbi automjet dhe del ne shiritin e kundërt te lëvizjes dhe me pjesën  e 
përparme te anës se majte e godet autobusin e udhëtareve te markës “Man” ngjyre e 
bardhe me te gjelbërt, me targa te regjistrimit ...,  te cilin e drejton Rr.L, dhe atë ne 
pjesën e prapme  te anës se majtë e godet automjetin e policisë se Kosovës te markës 
“VW Golf 6” ngjyre argjendi , me targa policie ... te cilin e drejtonte kapiteni B.S, ne 
pjesën e përparme te anës se majte, ku si pasoje e kësaj goditje për veq dëmeve 
materiale ne automjetet e përfshira ne ketë aksident lëndime te lehta trupore pësojnë 
te dëmtuarit: L.K- ndrydhjeve te indeve te buta ne regjionin e nyjës se shpatullës dhe 
krahut te majtë, i dëmtuari – i mituri A.S (...) – ndrydhje te indeve te buta ne 
regjionin e gjurit te majte si dhe drejtuesi i automjetit te policisë “VW Golf 6” i 
dëmtuari B.S- ndrydhje e indeve te buta ne regjionin e unazave te qafës dhe regjionin 
e dorës se majte  ndërsa lëndime te renda trupore pëson e dëmtuara- M.S dhe atë: 
thyerje e kockës se klavikulës se djathte, e te gjitha këto me pasoje te përkohshme ne 
shëndet,  
 
Me këtë  ka  kryer veprën penale- Rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par.8 
lidhur me par.6 e 1 te KPRK-ës 
 
Andaj gjykata ne mbështetje te nenit 7,8,9,10,23,45,46,73, dhe 378 par.8 lidhur me 
par. 8 lidhur me par. 6 e 1 te KPRK-ës  dhe nenit 365, 450,463 te KPP-ës e: 
 

GJ Y K O N  
 

ME DENIM BURGU  në kohëzgjatje prej 4 muaj i cili dënim do te ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi.  

Pas shpalljes së aktgjykimi i akuzuari E.K dha pëlqimin që dënimi me burg të 

zëvendësohet me dënim me të holla.  

Gjykata duke u bazuar në dispozitat e nenit 47 të Kodit të Republikës së Kosovës. 

Dënimin  me burg ne kohëzgjatje prej 4(katër) muajve ia ZAVENDESON ME 
DENIM ME GJOBE ashtu qe I akuzuari E.K obligohet qe te paguaj ne emër te 
gjobës shumen prej 1.200 (njëmijë e dyqind) Euro, ne afat prej 15 ditëve prej ditës 
se marrjes se formës se prere te aktgjykimit. 
 
Nëse i akuzuari nuk e paguajnë gjobën në afatin e caktuar kohor, Gjykata do të 
veproj në bazë te nenit 46 të KPRK-së, deri në zëvendësimin e dënimit me gjobë me 
dënim me burgim duke llogaritur 20 € gjobë për një ditë të kaluar me burg. 
                                              
OBLIGOHET i pandehuri qe ne emër te shpenzimeve procedurale-paushallit 
gjyqësor te paguaj shumen prej 20  Euro, ne emër te ekspertizës mjeko-ligjore 
shumen prej 50 (pesëdhjete) euro, ne emër te ekspertizës se komunikacionit shumen 
prej 40.88(katër dhjet) euro ndërsa ne emër te fondit për kompensimin e viktimave te 
krimit shumen prej 30 euro, te gjitha këto është i obliguar qe ti paguaj ne afatin prej 
15 ditësh pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi.  



 
Te dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore juridike-kompensimin e demit 
udhëzohet ne kontest te rregullt civil . 
 

A r s y e t i m 

I. Aktakuza 

Prokuroria Themelore ne Mitrovice ka ngritur aktakuze PP.nr.1087/2016 te datës 

09.06.2016, kundër te pandehurit E.K, për shkak te veprës  penale Rrezikim i trafikut 

publik nga neni 378 par.8 lidhur me par.6 e 1 te KPRK-ës. 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar me dt.08.07.2019, ashtu qe ne këtë seance i 

pandehuri lidhur me fajësinë ka deklaruar: se e ndiej veten fajtor dhe njëkohësisht 

me vjen keq për rastin që ka ndodhur i premtoj gjykatës se ne te ardhmen do te jem 

shume i kujdesshëm. 

Lidhur me pranimin e fajësisë prokurori i ka propozuar gjykatës qe te pranohet 

fajësia e te pandehurit, ngase pranimi i fajësisë është bere ne mënyre vullnetare pa 

presion, ne mbështetje te dispozitave ligjore e me rastin e shqiptimit te dënimit i 

propozoj gjykatës qe ti merr parasysh rrethanat lehtësuese njëkohësisht edhe ato 

renduese, e veçanërisht pranimin e fajësisë ta konsideroj si rrethane lehtësuese.   

II. Vlerësimi i  pranimit te fajësisë. 

Gjykata duke vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurit ka gjetur se 

pranimi i fajësisë ishte ne përputhje me neni 248 pasi qe i pandehuri kupton natyrën 

dhe pasojat e fajësisë, se pranimin e fajësisë i pandehuri e bene ne mënyrë vullnetare, 

pas sqarimeve te mjaftueshme nga ana e gjykatës, se aktakuza nuk përmban shkelje 

te qarte ligjore apo gabime faktike qe do te bënin te pamundur qe gjykata te beje 

vlerësimin e pranimit te fajësisë, se pranimi i fajësisë nga i pandehuri është i 

mbështetur ne faktet e çështjes qe përmban akuza si: raporti policor me nr. te rastit ...  

te datës 07.01.2014, raporti i oficerit i datës 30.12.2013, forma e raportit te aksidenteve 

te veturave te SHPK-së te datës 30.12.2013, raportet mjekësorë nga spitali rajonal i 

emergjencës ne ... me nr. te protokollit ... te datës 30.12.2013 ne emër te A.S, raporti 

me nr. protokollit ... te datës 30.12.2018 ne emër te E.K, raporti me nr. te protokollit ... 

te datës 30.12.2013 ne emër te L.K, raporti mjekësorë te datës 30.12.2013 ne emër te 

D.S, raportin mjekësor me nr. protokollit ... te datës 30.12.2013 ne emër te B.S, si dhe 

raportin e datës 30.12.2013 dhe raportin e QKUK-Emergjenca-... me nr. ... te datës 

30.12.2018 ne emër te M.S, ekspertiza mjeko-ligjore lidhur me llojin dhe natyrën e 

lëndimeve trupore për te pandehurit me nr. referencës ... te datës 30.05 2016 te Dr. 

N.U, ekspertiza e komunikacionit e ing. S.B te datës 23.04.2016 si dhe vështrimi i foto 

dokumentacioni qe gjenden ne shkresat e lendes, te gjitha këto për gjykatën përveç 



se vërtetojnë faktet e çështjes se akuzës njëkohësisht janë ne përputhje me  pranimin 

e fajësisë nga i pandehuri, prandaj edhe gjykata e ka pranuar fajësinë nga ana e te 

pandehurit, këto rrethana vërtetohen nga provat. 

III. Vlerësimi lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit. 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka vlerësuar rrethanat lehtësuese 

dhe renduese, ashtu qe kjo vepër penale është e dënueshme me dënimi me burg prej 

6 (gjashte) muaj deri ne 5(pese) vjet, kjo gjykate si rrethana renduese ka gjetur 

shkallen e përgjegjësisë penale rrethanat ne te cilat ishte kryer vepra penale. Si 

rrethane lehtësuese gjykata ka gjetur rrethanat personale te kryerësit dhe sjelljen e tij 

pas kryerjes se veprës penale, gjykata ka vlerësuar  si rrethanë  lehtësuese pranimin 

e fajësisë e qe nga deklarimi i tij me rastin e pranimit te fajësisë  rezulton se ai edhe 

vet deklaron se e ndien veten fajtor ky deklarim i tille i te pandehurit për gjykatën 

shpreh një pendim te thelle te tij për veprën penale, si rrethane tjetër lehtësuese ka 

gjetur se ne te dhënat e shkresave se lendes nuk rezulton se ky i pandehur te jete  

dënuar ndonjë here për ndonjë vepër penale e për me tepër edhe ne aktakuzë 

theksohet se ndaj tij nuk zhvillohet as procedurë penale, prandaj gjykata vlerëson se 

bazuar ne këto rrethana ky i pandehur kishte rene ndesh me ligjin vetëm me rastin 

konkret ku e ka pranuar fajësinë. 

Nga te gjitha këto gjykata duke vlerësuar te gjitha këto rrethana ka gjetur se edhe me 

një dënim te tillë do te arrihet qëllimi i dënimit ndaj te pandehurit pasi qe për 

gjykatën ne rrethana te tilla mjafton dënimi i shqiptuar si ne dispozitiv te këtij 

aktgjykimi nga se ndalon kryerësin qe te mos kryej vepra penale ne te ardhmen e qe 

ky është edhe qëllimi i dënimit. 

Gjykata ka aplikuar dispozitat e zëvendësimit te dënimit me burg me dënimin me 

gjobe, bazuar ne nenin 47 te KPRK-ës, ku thuhet se kur gjykata shqipton dënim me 

burg deri ne gjashte muaj, gjykata njëkohësisht  munde te vendose qe dënimi me 

burgim te zëvendësohet me dënim me gjobe, me pëlqimin e personit te dënuar. E ne 

rastin konkret, pasi qe i pandehuri  ka kërkuar qe dënimi me burg qe gjykata ia ka 

shqiptuar te pandehurit t’ia zëvendësoj me dënim me gjobe, nen këto rrethana 

gjykata vendosi si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

IV. Lidhur me shpenzimet e procedurës penale. 

Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata ka vendosur qe te pandehurin ta obligoj 

qe ti paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë për ekspertizën mjeko-ligjore 

shumen prej 50 euro ,për ekspertizën e komunikacionit 40.88 euro, ndërsa për 

paushallin gjyqësor shumen prej 20 euro, ndërsa për fondin e kompensimit te 

viktimave shumen prej 30 euro, te cilat shpenzime i pandehuri është i obliguar qe ti 

paguaj ne afatin prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 



V. Lidhur me kërkesën pasurore juridike.  

Për sa i përket kërkesës pasurore-juridike gjykata te dëmtuarit i ka udhëzuar ne 

konteste te rregullt civile juridik. 

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 248, 365, 450, 463, te KPPK-ës nga arsyeje e 

lartcekura ka vendosur si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 
Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.469/2016 dt.10.07.2019 
 

Procesmbajtësja :                                Gjyqtari: 
Hasnije Muhaxheri                                                                                                      Gëzim Ademi 

 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kane te drejte ne ankese ne afat prej 

15 ditëve ne gjykatën e Apelit ne Prishtine, nëpërmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 
 


