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Numri i lëndës: 2019:153494 

Datë: 08.03.2023 

Numri i dokumentit:     04058422 

 

P.nr.312/21 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTTRRI - Departamenti i 

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

Bahrije Smakolli, në çështjen penale kundër të pandehurve R. A. nga fshati G. komuna e V. dhe 

S. H. nga V. rruga “B. K.”, për shkak të veprës penale Rrezikim e trafikut publik nga neni 378 

par.8 lidhur me par.6 dhe par.1 nga KPRK-së, sipas aktakuzës Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë PP.II.nr.209/18, të datës 17.08.2021, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit gjyqësor të 

datës 02.03.2023, në praninë e Prokurorit  së shtetit Zef Prendrecaj, të pandehurve  R. A.dhe S. 

H. pas shpalljes së aktgjykimit me datë 07.03.2023, më datë 08.03.2023 përpiloi, këtë:  

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 TË PANDEHURIT: 

1. R. A. nga i ati H. e ëma A. i vajzërisë K. i lindur më datë ..., me vendbanim nga fshati G. 

komuna e V. me numër personal: ... i pa punë,  i pa martuar, i gjendjes së mesme ekonomike, ka 

të kryer shkollën e  mesme, edhe me parë i dënuar me aktgjykimin P.nr.1015/2019. 

2.S. H.  nga i ati B. e ëma A. i vajzërisë G. i lindur më datë ..., me vendbanim nga V. rruga 

“B.K.”, me numër personal:..., punon në Qendrën Korrektuese në S. i martuar, prind i dy 

fëmijëve i gjendjes së mesme ekonomike, ka të kryer shkollën e  mesme, me parë i pa gjykuar 

për vepra penale. 

JANË FAJTOR 

SEPSE: Më datë 15,10,2017, rreth orës 19:00, në rr. “B. K.”, në V. duke mos iu përmbajtur 

dispozitës së nenit 53 par.1 dhe nenit 103 par.2 të Ligjit për rregullat e komunikacionit rrugor, 

kanë rrezikuar trafikun publik, me lehtësi kanë menduar se deri te aksidenti në trafik nuk do të 

vije apo se të njëjtën do të mund ta pengojnë, në atë mënyrë që i pandehuri i parë R. A. ka drejtuar 

automjetin motorik të udhëtarëve (AMU),të markës “V. P.”, me ngjyrë te bardhë, me targa ... në 

drejtim te fshatit G. dhe kur ka arritur të shtëpia me numër 297, për shkak te shpejtësisë të pa 

përshtatur, me pjesën e përparme të automjetit të tij e ka goditur në anën e pasme rimorkion e 

traktorit të markës “R.”, me ngjyrë të kaltër, pa targa, pronë e të pandehurit të dyte S. H. i cili ka 

qenë i ndaluar në shiritin e djathtë të lëvizjes së automjetit, ndërsa sinjalizimi në traktor nuk ishte 

i kyçur, dhe kështu erdhi deri të aksidenti, me ç ‘rast udhëtaret në automjet kanë pësuar lëndime 
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trupore dhe atë: e dëmtuara A. A.-lëndime të rënda në formë të ndrydhjeve të indeve të buta të 

kafazit kraharor dhe indeve të mushkërive në të dy anët, thyerje serike të brinjëve prej IV deri 

VIII në anën e majtë dhe prej II deri IV në anën e djathtë, plagë shqyerëse në ballë dhe thyerje 

të kockës së mesme të gishtit të  V të dorës së majtë, si dhe ndrydhje të indeve të buta të gjurit 

të majtë, F. A.-lëndime të lehta trupore në formë të thyerjes së kockës së hundës, Sh.A.-lëndime 

te lehta trupore në formë të ndrydhjeve të indeve të buta të kërcirit të djathtë, ballit dhe syrin e 

djathtë, L.A.-lëndime të lehta trupore në formë të ndrydhjeve të indeve të buta të gishtit të i të 

dorës së djathtë ndërsa në automjete është shkaktuar dëm material. 

- Me këtë kanë kryer veprën penale Rrezikim i trafikut publik neni 370 par.8 lidhur me 

par.6 dhe par.1 nga KPRK-së, 

 

Andaj, gjykata duke u bazuar në dispozitat e nenit 4, 7, 16, 21, 38, , 46, 47,48, 49, 69, 70, 73. 74  

dhe nenit 370 të KPRK-së dhe nenit 364, 449,462 e  të KPPK-së, i  

G J Y K O N 

TË PANDEHURIN E PARË: R. A. e LIRON NGA DËNIMI, ngase pasoja e veprës penale 

Rrezikim i trafikut publik neni 370 par.8 lidhur me par.6 dhe par.1 nga KPRK-së nga dispozitivi 

i këtij aktgjykimi, e ka goditur aq rëndë të pandehurin e parë sa që dënimi është i panevojshëm 

për realizimin e qëllimit të tij. 

TË PANDEHURIT TË DYTË: S. H. i shqipton DËNIM ME BURGIM, në kohëzgjatje prej 

njëmbëdhjetë (11) muaj, i cili dënim  nuk do të ekzekutohet nëse i pandehuri nuk kryen vepër 

tjetër penale në periudhën verifikuese prej 1 viti dhe i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

DETYROHEN të pandehurit secili veç e veç që në emër të kompensimit të viktimave të krimit 

të paguajnë shumën prej tridhjetë (30) euro. 

DETYROHEN të  pandehurit secili veç e veç që në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë 

shumën prej pesëdhjetë (30) euro. 

Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi 

nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

A  r  s  y  e  t  i  m 

Pjesa hyrëse e aktgjykimit të arsyetuar 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzën 

PP.II.nr.3663/18, të datës 03.07.2019, kundër të pandehurve R.A. nga fshati G. komuna e V. dhe 

S. H. nga V. rruga “B. K.”, për shkak të veprës penale Rrezikim e trafikut publik nga neni 370 

par.8 lidhur me par.6 dhe par.1 nga KPRK-së,  

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar me datë 02.03.2023 i pandehuri i parë ka 

deklaruar se e pranon fajësinë, ndjehet i penduar për veprën e kryer dhe i ka premtuar gjykatës 

se në të ardhmen nuk do të kryej vepra penale të kësaj natyre dhe se të dëmtuarën A. A. e cila ka 

pësuar lëndime të rënda trupore e ka nënë. Po ashtu edhe i pandehuri i dytë gjatë këtij shqyrtimi 
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ka deklaruar se e pranon fajësinë, ndjehet i penduar për veprën e kryer dhe i ka premtuar gjykatës 

se në të ardhmen nuk do të kryej vepra penale të kësaj natyre . 

Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 

Prokurori i  e shtetit gjatë seancës së shqyrtimit  fillestar gjyqësor, të datës 02.03.2023, gjatë 

seancës së shqyrtimit fillestar ka deklaruar se është e pajtimit me pranimin e fajësisë nga ana e 

të pandehurve, pranimi i fajësisë është i vullnetshëm i bazuar në provat materiale si në aktakuzë 

dhe i propozoj gjykatës që pranimin e fajësisë ta marrë si rrethanë lehtësuese. 

Provat e administruara dhe të vlerësuar 

Gjykata, pasi të pandehurit kanë  pranuar fajësinë në fillim të shqyrtimit gjyqësor, nuk është 

lëshuar në administrimin e provave gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor, mirëpo me rastin e 

pranimit të fajësisë ka konstatuar se pranimi i fajësisë mbështetet edhe në provat materiale që 

gjenden në shkresat e lëndës, si: Raporti fillestar i incidentit i datës 15.10.2017, Procesverbal 

mbi marrjen në pyetje të dyshuarit R.A.  për rastin 2017-BR-775 i datës 21.10.2017, Procesverbal 

mbi marrjen në pyetje të dyshuarit S. H.   për rastin 2017-BR-775 i datës 20.10.2017 Procesverbal 

mbi marrjen në pyetje të viktimës F. A. për rastin me nr.2017-BR-775 të datës 21.10.2017, 

Procesverbal mbi marrjen në pyetje të viktimës Sh.A.  për rastin me 2017-BR-775 të datës 

21.10.2017 Fletë lëshimi i Spitalit i A. A. i datës 15.10.2017, foto dokumentacioni në shtojcë 

prej 8 fotografive, Ekspertiza e komunikacionit të datës 21.05.2019, Ekspertimi mjeko ligjor në 

bazë të dokumentacionit të çështjes të datës 18.03.2019. 

Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 

Gjykata nga pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit dhe nga provat e cekur më lart, ka vërtetuar 

se përtej dyshimit të bazuar se të pandehurit e kanë kryer vepër penale, Rrezikimi i trafikut publik 

nga neni 370 par.8 lidhur me par.1 të KPRK-ës për të cilën vepër është paraparë dënim me burg 

prej gjashtë(6) muaj deri në pesë (5) vjet. 

Gjykata, në kuptim të nenit 73 par 1 dhe 74 par 1 pika 1.1 të KPRK-ës, të pandehurin e parë e 

ka shpallur fajtor dhe e ka liruar nga dënimi,  për faktin se në nenin 73 par 1 është përcaktuar se, 

“Gjykata mund ta lirojë nga dënimi, kryesin e veprës penale vetëm kur kjo shprehimisht 

parashihet me ligj”, në rastin konkret është zbatuar edhe neni 74 par 1 nën par 1.1 ku është 

përcaktuar se, “nëse pasojat e asaj vepre penale e godasin kryesin aq rëndë sa që dënimi është i 

panevojshëm për realizimin e qëllimit të tij”, andaj gjykata vlerëson se janë plotësuar kushtet 

ligjore për ta liruar nga dënimi të pandehurin e parë. 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh se vepra penale për të cilën 

akuzohet i pandehuri i dytë S. H. është e sanksionuar me dënim me burgim prej 6 muaj  deri në 

5 vite, bazuar në nenin 69 dhe 70  të KPRK-së, duke vlerësuar rrethanat lehtësuese dhe rënduese, 

kjo gjykatë si rrethanë rënduese ka gjetur përgjegjësinë penale të të pandehurit të dytë, 

intensitetin e rrezikimit të vlerës së mbrojtur - dëmin e shkaktuar ndaj palëve të dëmtuara, ndërsa 

si rrethanë lehtësuese ka vlerësuar faktin se i pandehuri i dytë ka pranuar fajësinë në fillim të 

shqyrtimit gjyqësor, pendimin e tij për kryerjen e veprës penale, premtimin që i ka bërë gjykatës 

se në të ardhmen nuk do të bie ndesh me ligjin. 
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Gjykata, duke vlerësuar të gjitha këto rrethana ka gjetur se, edhe me këtë dënim të shqiptuar ndaj 

të pandehurit të dytë do të arrihet qëllimi i dënimit, që të parandalojë kryerësin nga kryerja e 

veprave tjera penale në të ardhmen, që i pandehuri në të ardhmen të ketë kujdes të shtuar, që të 

mos bie  në kundërshtim me ligjin, dhe t’i parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave 

penale. 

Arsyet lidhur me kërkesën pasurore juridike, kompensimin e viktimave të krimit dhe shpenzimet 

e procedurës 

Vendimin lidhur me udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest të rregullt civil, për realizimin e 

kërkesës pasurore – juridike, gjykata e ka marrë në bazë të nenit 462 par. 2 të KPPK-së, në të 

cilin parashihet se: “Në aktgjykim me të cilin i akuzuari shpallet fajtor, gjykata mund të vendosë 

për kërkesën pasurore juridike të të dëmtuarit në tërësi ose pjesërisht dhe për pjesën e mbetur e 

udhëzon në kontest civil. Kur të dhënat e mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin bazë të 

sigurt për gjykim të plotë e as të pjesërishëm, gjykata e udhëzon të dëmtuarin që kërkesën 

pasurore juridike mund ta realizojë në kontest civil”, ngase pala e dëmtuar nuk ishte prezentë 

dhe gjykata nuk kishte ndonjë bazë – dokument të besueshëm për të vendosur për kompensimin 

e dëmit të shkaktuar në procedurë penale. 

Vendimin për taksën e kompensimit të viktimave të krimit gjykata e ka marrë në bazë të nenit 6 

paragrafi 1 pika 1.5 dhe nenin 38 par 3 pika 3.1 të Ligjit Nr. 05/L-36 për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e ka marrë në bazë të nenit 449 par. 2 nën 

par 2.6 të KPPK-së. 

Andaj, gjykata duke u bazuar në arsyet e lartshënuara ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr.312/21, datë 08.03.2023 

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 tridhjetë (30) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të aktgjykimit. Ankesa 

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

 

 


