
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË  - DEGA E GJYKATËS VUSHTRRI 
 

 

1 (5)  

   
2
0
2
0
:0
8
1
2
2
2

 

Numri i lëndës: 2020:081221 

Datë: 20.10.2022 

Numri i dokumentit:     03551489 

 

P.nr.697/20 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI – Departamenti i 

Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Ferki Xhaferi, me pjesëmarrjen e 

zyrtares ligjore Nazmije Maxhera, në çështjen penale kundër të pandehurit A.M. nga fshati 

S.komuna V., për shkak të veprës penale Rrezikim i trafikut publik  nga neni 378 par.8 lidhur 

me par.1, të KPRK-së., sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë 

PP.II.nr.2222/2018 të datës 13.11.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik, i datës 

12.10.2022, në praninë e Prokurorit të shtetit Bogdan Spadier, të pandehurit A.M. pas shpalljes 

së aktgjykimit me datë 12.10.2022, më datë 20.10.2022 përpiloi këtë:    

 

A K T G J Y K I M 

 

I PANDEHURI: A. M., i biri i R. dhe F. i gjinisë Sh., i lindur më ... në S., komuna e . ku edhe 

tani jeton, me numrin personal ... shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE: Më datë me datën 12.06.2018, rreth orës 09:40, në rrugën rajonale M.- P., pas arritjes 

në fshatin D., komuna e Vushtrrisë, në afërsi të auto-servisit "D.", si pjesëmarrës në trafik nuk i 

është përmbajtur rregullave të trafikut dhe me këtë ka rrezikuar trafikun publik, duke vënë në 

rrezik jetën dhe trupin e njerëzve, edhe pse ka qenë i vetëdijshëm se deri të aksidenti mund të 

vije, por me lehtësi ka menduar se do të mund ta pengoj, në atë mënyrë që duke drejtuar ma 

automjetin e tij motorik të udhëtarëve të markës "A.1..", me targa ..., ka vepruar në kundërshtim 

me dispozitat e nenit 68, 69 dhe 71 të Ligjit për rregullat e trafikut rrugor (nr.05/L-088), ashtu 

kur për shkak të pakujdesjes ka ndërmarrë veprim të jo sigurt duke nisur ta tejkaloj një traktor, 

ku me rastin e kalimit në korrësi të trafikut të kundërt të rrugës godet në automjetin motorik "S.r 

...W.." me të cilin drejtonte K. . i cili me këtë rast ka tejkaluar automjetin "A..., duke lëvizur në 

korrësi të njëjtë nga drejtimi i M. në drejtim të P., ku pas aksidentit motori del nga rruga në anën 

e majtë, ndërsa drejtuesi K. H. pëson lëndime të natyrës së rëndë në formë të ndrydhjes të indeve 

të buta me plagë shqyese në regjionin tëmthor në anën e majtë të kokës, thyerjen e kockës, 

tëmthore te anës se majtë te kokës, dhe gjakderdhje nën membranën e jashtme të trurit – lëndime 

te karakterizuara si lëndime te renda trupore.    
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- Me këtë ka kryer veprën penale Rrezikim i trafikut publik  nga neni 378 par.8 lidhur me par.1, 

të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata duke u bazuar në dispozitat e neneve 4, 7, 17, 21, 41, 45, 46, 47, 73, 74 dhe nenit 

378 par.8 lidhur me par.1, të KPRK-së dhe neneve 248, 365, 450 dhe 463 të KPPK-së, e 

 

GJ Y K O N 

 

TË PANDEHURIT: A.M. i shqipton DËNIM MË BURG në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muaj, 

i cili dënim me pëlqimin e të pandehurit e konform dispozitave te nenit 47 te KPRK-së, i është 

zëvendësuar me dënim me gjobë në shumën prej njëmijetetëqind euro (1800.00€), e që i njëjti 

do të ekzekutohet brenda afatit prej dy vitesh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.   

 

Në rast se i akuzuari refuzon të paguajë këtë dënim me gjobë, atëherë ky dënim me gjobë do të 

shndërrohet në dënim me burg, duke i caktuar të akuzuarit për çdo njëzet (20) euro të dënimit 

me gjobë, nga një (1) ditë burgim. 

 

I DËMTUARI K. H. për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në kontest të rregullt 

juridiko-civil.  

DETYROHET i pandehuri që në emër të kompensimit të viktimave të krimit të paguajë shumën             

prej tridhjetë euro (30€), si dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej tridhjetë 

euro  (30€), ne emër te ekspertizës mjeko ligjore te paguaj shumen prej njëzet euro (20€), si dhe 

ne emër te ekspertizës se komunikacionit te paguaj shumen prej dyzet euro e tetëdhjetetetë cent, 

(40.88€),  të gjitha këto në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së formës së prerë të këtij 

aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të detyrueshëm.  

 

                                                         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.2222/2018 të datës 13.11.2020, kundër të pandehurit A. M. nga V. për shkak të veprës 

penale Rrezikim i trafikut publik  nga neni 378 par.8 lidhur me par.1të KPRK-së.   

Deklarimi i të pandehurit për pranimin e fajësisë  

 

Gjyqtari i vetëm gjykues ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar më datën 

12.10.2022,  ku pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit i pandehuri ka deklaruar 

se e ka kuptuar aktakuzën duke shtuar se e pranon fajësinë për veprën penale e cila i vihet në 

barrë sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, dhe ka shtuar se i vije keq për 

çfarë ka ndodhur, me dëshirë as një pulë nuk e kisha shkelur, kam dashur te tejkaloj një traktor 

qe ka qene para meje, kam shikuar rrugën nuk e kam parë motorin duke ardhë sepse ka qenë 
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shpejtë, madje edhe veturat e tjera pas aksidentit me kane treguar se te gjitha i ka tejkaluar ai 

motor, kur kam filluar te tejkaloj pasi qe kam shikuar ne pasqyre dhe skam pare veturë tjetër  

ka ardhë direkt motori i cili është goditur ne gomën time dhe pasqyrën e ka thyer, se sikur te 

kisha pare nuk do te kisha shkuar ne tejkalim. Më vije keq për atë se çfarë ka ndodhur sepse e 

kam pasur edhe familjen ne veturë, bile djalin pas 13 vitesh qe e kam, ka qenë në veturë dhe 

edhe ata me trauma kanë mbetur por qe unë jam i lumtur qe nuk ka ndodhur asgjë me keq dhe 

qe i dëmtuari ka shpëtuar nga ai aksident. 

Deklarimet e palëve lidhur me pranimin e fajësisë  

 

Prokurori i shtetit lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit ka deklaruar se e pranoj 

pranimin e fajësisë nga i pandehuri pasi qe ky pranim i fajësisë është bere ne mënyrë vullnetare 

dhe është i mbështetur edhe ne  provat te cilat i bashkëngjiten aktakuzës, andaj i propozoj 

gjykatës qe konform ligjin pranimin e fajësisë nga i pandehuri me rastin e matjes se llojit dhe 

lartësisë se dënimit, ta marre si rrethane lehtësuese.     

 

Vlerësimi i Gjykatës lidhur me plotësimin e kushteve për pranimin e fajësisë 

 

Në shqyrtimin fillestar dhe publik, gjyqtari i vetëm gjykues pas dëgjimit të palëve, ka marrë 

aktvendim me të cilin e ka pranuar pranimin e fajësisë nga i pandehuri, ngase ka konstatuar se 

janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë. Në këtë aspekt gjyqtari i vetëm gjykues 

ka konstatuar se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i 

fajësisë është bërë vullnetarisht nga i pandehuri, se pranimi i fajësisë mbështetet në provat 

materiale të cilat mbështesin aktakuzën, si: shënimi zyrtar i dt. 12.06.2018 në dy shtojca; raporti 

i oficerit dt. 12.06.2018;  memorandumi zyrtar i dt. 19.06.2017;  procesverbali i marrjes në pyetje 

të dëmtuarit - dëshmitarit K. H. i dt.19.06.2018;  raporti i Qendres Spitalore i dt. 12.06.2018, 

procesverbali i marrjes në pyetje të dyshuarit A. M. i datës  12.06.2018; fotodokumentacioni në 

9 shtojca; skica e vendit te ngjarjes ne dy shtojca dt. 12.06.2018;  Raporti i aksidentit  2018-BD-

352 i dt.12.06.2018; ekspertiza e komunikacionit dt. 08.03.2020; ekspertiza mjeko ligjore e dt. 

13.12.2019 si dhe shkresat tjera te lendes.  

  

Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Bazuar në të lartcekurat, gjyqtari i vetëm gjykues ka vërtetuar këtë gjendje faktike, se i pandehuri 

e ka kryer veprën penale Rrezikim i trafikut publik  nga neni 378 par.8 lidhur me par.1, të KPRK-

së, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Në nenin 378, 

par.1, të KPRK-së është parashikuar se formën themelore të kësaj vepre penale e kryer “Kushdo 

që shkel ligjin mbi trafikun publik apo transportin rrugor dhe rrezikon jetën e njerëzve apo 

pasurinë dhe me këtë i shkakton dikujt lëndim të lehtë trupor ose dëm pasuror, dënohet me gjobë 

ose me burgim deri në tre (3) vjet..”, ndërsa që formë e kualifikuar e kësaj vepre penale është 

përcaktuar në par.8 të këtij neni e cila përcakton se “Nëse vepra penale nga paragrafi 6. i këtij 

neni rezulton me lëndim të rëndë trupor ose dëm pasuror në vlerë prej njëzetmijë (20.000) Euro 

apo më shumë, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.”, e kjo 
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formë e kualifikuar e kësaj vepre penale ka ardhur në shprehje për arsye se i dëmtuari ne rastin 

konkret ka pësuar lëndime te renda trupore.   

 

Andaj, bazuar në të lartcekurat, gjykata ka vendosur që të pandehurin ta shpall fajtor për kryerjen 

e veprës penale, ngase veprimet e të njëjtit përmbajnë të gjitha tiparet e kësaj vepre penale dhe 

se për të njëjtat është edhe penalisht përgjegjës.  

Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 

 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, me rastin e shqiptimit të dënimit ndaj të pandehurit, 

bazuar në nenin 73 dhe 74 të KPRK-së, duke vlerësuar rrethanat  lehtësuese dhe rënduese, kjo 

gjykatë si rrethana rënduese ka gjetur shkallën e përgjegjësisë penale, dhe intensitetin e 

rrezikimit të vlerës së mbrojtur, ndërsa si rrethanë lehtësuese gjykata ka vlerësuar pranimin e 

fajësisë nga i pandehuri në shqyrtim fillestar, keqardhjen e të pandehurit për kryerjen e                      kësaj 

vepre penale, kërkim faljen dhe pajtimin me të dëmtuarin.     

Gjykata konform nenit 47 të KPRK-së, me pëlqimin e të pandehurit ka vendosur që dënimin me 

burgim prej gjashtë (6)  muaj të cilin ia ka shqiptuar të pandehurit, t’ia zëvendësoj me dënim me 

gjobë në shumë prej njëmijetetëqind euro (1,800€), kurse me qellim te mundësimit te pagesës 

me rata te gjobës e në vështrim te dispozitave te nenit 46 par. 2 te KPRK-së, gjykata i ka zgjatur 

afatin e pagesës se gjobës, por që gjykata këtë dënim e ka vlerësuar si dënim të drejtë, në harmoni 

me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit.  

Gjykata, duke vlerësuar të gjitha këto rrethana ka gjetur se me këtë dënim të shqiptuar ndaj         të 

pandehurit do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 41 i KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin 

e të pandehurit nga kryerja e veprave tjera penale në të ardhmen dhe të bëj rehabilitimin e tij, të 

parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shpreh gjykimin shoqëror për 

veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

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

e procedurës 

 

Vendimin lidhur me kompensimin e dëmit ndaj palës së dëmtuar, gjykata e ka marrë në bazë të 

nenit 463 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.” 

 

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

6               par.1 pika 1.5 dhe nenin 39 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 450 par. 2 nën 

par 2.6 të KPPK-së. 
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Andaj, gjykata duke u bazuar në arsyet e lartcekura ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI 

                                  Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

                                 P.nr.697/2020, datë 20.10.2022 

Zyrtarja ligjore                                                                                  Gjyqtari i vetëm gjykues 

Nazmije Maxhera                                                                                      Ferki Xhaferi 

   

 

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

në Kosovë, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të aktgjykimit.  

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


