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P.nr.275/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTTRRI - Departamenti 

i Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Agron Maxhuni, me pjesëmarrjen e 

procesmbajtëses Bahrije Smakolli, në çështjen penale kundër të pandehurit I. Z. me vendbanim 

në rrugën “Haxhi Zeka” në Vushtrri, për shkak të veprës penale Rrezikimi i trafikut publik nga 

neni 378 par.8 në lidhje me pikën 6 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë, PP.II.nr.1260/2018 të datës 07.11.2018, në shqyrtimin gjyqësorë të mbajtur me datë 

01.03.2021, në praninë e Prokurores së shtetit Jellena Marjanoviq, të pandehurit I. Z. pas 

shpalljes së aktgjykimit me datë 01.03.2021, përpiloj më datën 02.03.2021 këtë: 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

I PANDEHURI: I. Z., nga i ati B., e ëma F. e vajzërisë K., i lindur me datë ..., me vendbanim 

në rrugën “H. Z.” në Vushtrri, me numër personal ..., i gjendjes se dobët ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës. 

Në bazë të nenit 363 paragrafi 1 pika1.1 të Kodit të Procedurës Penale (KPPK), 

R E F U Z O H E T    A K U Z A 

SEPSE: Me datën 11.06.2016 rreth orës 09:13 në rrugën magjistrale M. – P. me arritje në 

Vushtrri përballë lokalit D. E. duke menduar se deri te aksidenti nuk do të vijë, apo do të 

shmanget dhe në kundërshtim me nenin 54.1 të Ligjit për Rregulla në komunikacionin rrugor 

duke drejtuar automjetin e markës “BMË X1”, ngjyrë të zezë me targa 02-700-CO, ku mos 

përshtatja e shpejtësisë me pjesën e përparme të automjetit e godit këmbësoren M. (B.) I., të 

lindur ... nga V., e cila ka pësuar lëndime të rënda trupore si ndrydhje e indeve të buta në pjesën 

e bërrylit nën bërrlylin e dorës së djathtë, thyerje e ashtit të nën bërrylit të dorës së majtë si dhe 

plagën shyqese të shkaktuara nga një send të fort dhe jo të mbrehtë. 

 

- Me çka do të kryente veprën penale Rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.8 

në lidhje me pikën 6 të KPRK-së. 

Shpenzimet e procedurës lidhur me këtë çështje penale, bien në ngarkesë të mjeteve buxhetore 

të gjykatës, përfshirë edhe pagesën e ekspertëve për super ekspertizën e aksidentit të 

komunikacionit dhe atë në shumën e përgjithshme pre 450 € (katërqindepesëdhjetë euro), 

përkatësisht nga 150 € (njëqindepesëdhjetë euro) secilit ekspert. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 
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Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzë 

PP.II.nr1260/18 të datës 07.11.2018, me të cilin ka akuzuar të pandehurin I. Z. nga V. rr. “ H. 

Z.”, për shkak të veprës penale Rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.8 në lidhje me pikën 

6 te KPRK-së nga e cila aktakuzë është tërhequr Prokurori i shtetit në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor të datës 01.03.2021.  

Prokurorja e shtetit në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se në bazë të raportit të 

Institutit të Psikiatrisë ku është vërtetuar që e dëmtuara M. I. në kohën kur ka ndodhur ngjarja ka 

pasur çrregullime, me disponim të ulur, humbje të vullnetit, humbje të energjisë, zvogëlim të 

aktiviteteve të përgjithshme jetësore, çrregullim të gjumit dhe oreksit, vështirësi në përqendrim 

dhe marrjen e vendimeve. Për shkak të humbjes së vullnetit për jetë këta persona manifestojnë 

shpesh ide dhe tentime suicidale (vetëvrasëse) si dhe super ekspertiza e komunikacionit të 

përgatitur nga grupi i eksperteve të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike të Universitetit të P. “H. 

P.”, grupi ka ardhur në përfundim se aksidenti ka ardhur si pasojë e lëshimeve të këmbësores, 

kalimi i rrugës në mënyrë të pasigurte nga këmbësorja, jashtë vendkalimit për këmbësor, duke u 

bazuar në këto arsye është tërhequr nga ndjekja e mëtutjeshme ndaj të pandehurit I. Z., për shkak 

të veprës penale Rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.8 në lidhje me pikën 6 të KPRK-së, 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, PP.II.nr.1260/2018 të datës 07.11.2018 

Në përputhje me nenin  454. par.1 te KPPK, është vendosur që shpenzimet e procedurës penale 

të ngelin ne ngarkesë të mjeteve buxhetore të gjykatës, si dhe bazuar në Rregulloren 15/2015 Për 

Emërimin e Ekspertëve Gjyqësor, përkatësisht nenin 16 par 7 ku është përcaktuar se, Shpenzimet 

e ekspertëve do të bartën nga vetë institucionet e sistemit të drejtësisë që kanë kërkuar shërbimin 

apo kanë angazhuar ekspertin”. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI  

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr.275/20, datë: 02.03.2021 

Procesmbajtësja                                                                                              GJYQTARI  

Bahrije Smakolli                                                                                         Agron Maxhuni 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e 

Apelit në Kosovë, në afat prej pesëmbëdhjete (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të 

aktgjykimit. Ankesa dorëzohet përmes kësaj Gjykate,  në kopje të mjaftueshme për palët dhe për 

gjykatën. 

 


