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Numri i lëndës: 2019:266363 

Datë: 15.03.2021 

Numri i dokumentit:     01595951 

 

P.nr.711/20 

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 pandehurit E. H. nga fshati S. 

Komuna e Vushtrrisë, me qëndrim në D. – Gj. për shkak të veprës penale Rrezikim i Trafikut 

Publik nga neni 370 par.8 lidhur me par.6 dhe par. 1 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës 

së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë - Departamentit të Përgjithshëm PP.II.nr.3423/19 

(2019:266363) e datës 11.03.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor të datës 11.03.2021, në 

praninë e Prokurorit të Shtetit Sllobodan Bakic, i pandehurit E.H. mbrojtësi me autorizim 

av.Avdi Dinaj, e dëmtuara A.M. dhe përfaqësuesja e saj ligjore me autorizim av.Kadina Bogaj-

Thaqi, pas shpalljes së aktgjykimit me datë 12.03.2021, me datë 15.03.2021, përpiloi këtë: 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

I PANDEHURI: E. H., nga i ati H., e ëma M. e gjinisë A. i lindur me datë ..., nga fshati S. 

Komuna e Vushtrrisë, me qëndrim në D. – Gj. me numër personal ... të lëshuar nga Republika e 

Gj., ka të kryer shkollën e mesme, punon në Gj. – në ndërtimtari, i martuar, prind i katër fëmijëve, 

i gjendjes së mesme ekonomike, më parë i pa gjykuar për vepra penale, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës dhe Republikës së Gjermanisë.           

                                                        

                                                           ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE: Ekziston dyshimi i bazuar i mirë se i pandehuri me datë 18.07.2019, rreth orës 11:45 

minuta në rrugën afërsi të lokalit “E.” në fshatin S., derisa i pandehuri ishte duke drejtuar 

automjetin “M. K.”, ngjyrë e bardhë, me targa të regjistrimit gjerman ..., duke shkelur ligjet për 

trafikun publik konkretisht neni 41 dhe 61 (Ligji Nr.05/L-088) të Ligjit për Rregullat e Trafikut 

Rrugor, duke ndërmarrë veprime pa qenë i bindur se nuk i rrezikon ose nuk i pengon 

pjesëmarrësit tjerë në trafik si dhe në rrugën me përparësi kalimi duke mos i dhënë përparësi 

kalimi mjeteve të cilat qarkullojnë në atë rrugë, e në momentin kur i afrohet kryqëzimit i’a zënë 

rrugën të dëmtuarës A. M.e cila ishte duke lëvizur nga P. në Drejtim të M. me automjetin e saj 

“O. C.”, ngjyrë e zezë, me targa të regjistrimit ... e në pamundësi për tu ndalur për shkak të 

distancës shumë të shkurtë e dëmtuara me veturën e saj me pjesën e përparme dhe të pasme e 

meqë rast shkaktohet aksidenti i trafikut e ku si rezultat i aksidentit e dëmtuara pëson zhvendosje 

të kërdhokullës së këmbës së djathtë, thyerje e filgjanit të kërdhokullës së djathtë, thyerje e 

kockës së parakrahut në bërrylin e dorës dhe thyerje e kupës së këmbës së djathtë e që bëjnë 

pjesë në lëndime të rënda trupore, ndërsa dëshmitari N. H. i cili ishte së bashku me të pandehurin 

dhe i pandehuri si rezultat i aksidentit pësojnë dëmtime të lehta trupore. 
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- Me këtë ka kryer veprën penale, Rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par.8 

lidhur me par.6 dhe 1 të KPRK-së. 

Andaj, gjykata duke u bazuar në dispozitat e nenit 4, 7, 17, 23, 38, 39, 40, 42, 69, 70 dhe nenit 

370 par.8 lidhur me par.6 dhe 1 të KPRK-së dhe nenit 365, 450 dhe 463 të KPPK-së, e 

 

GJ Y K O N 

 

TË PANDEHURIT: E. H. i shqipton DËNIM ME BURG në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj 

përkatësisht 180 (njëqindetetëdhjetë) ditë, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Ky dënim me burgim me pëlqimin e të pandehurit me rastin 

e shpalljes së këtij aktgjykimi i është zëvendësuar me gjobë dhe atë në shumë prej 3600 € 

(tremijegjashtëqind euro), të cilin dënim është i obliguar që ta paguaj në afat prej 15 ditëve nga 

dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Në rast se i akuzuari refuzon të paguaj këtë dënim me 

gjobë, atëherë ky dënim me gjobë do të shndërrohet në dënim me burg, duke i caktuar të 

akuzuarit për çdo 20 € (njëzet euro) të dënimit me gjobë, nga 1 (një) ditë burgim, i cili dënim do 

te ekzekutohet pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

 

UDHËZOHET pala e dëmtuar A. M. për realizimin e kërkesës pasurore juridike në kontest të 

rregullt civil. 

 

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

prej tridhjetë euro (30 €).  

 

DETYROHET i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 50 € 

(pesëdhjetë 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.3423/19 (2019:266363) e datës 11.03.2021, kundër të pandehurit E. H. nga fshati S. 

Komuna e Vushtrrisë, me qëndrim në D. – Gj. për shkak të veprës penale Rrezikim i Trafikut 

Publik nga neni 370 par.8 lidhur me par.6 dhe 1 të KPRK-së. 

 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin gjyqësor me datë 11.03.2021 pasi që përmes Aktgjykimit 

Pml.nr.306/2020 të Gjykates Supreme të Republikës së Kosovës kjo çështje penale është kthyer 

në rigjykim dhe rivendosje, në të cilën seancë i pandehuri lidhur me fajësinë ka deklaruar  se e 

pranon fajësinë për veprën e kryer e ndiej vetën fajtor, i ka kërkuar falje palës së dëmtuar, është 

penduar për kryerjen e kësaj vepre, si dhe i ka premtuar gjykatës që në të ardhmen nuk do të 

kryej vepra penale.  

 

Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 
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Prokurori i shtetit lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit dhe në fjalën 

përfundimtare  ka deklaruar se e pranon pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, meqenëse 

nga ana e gjykatës i pandehuri është njoftuar me favoret dhe disfavoret e pranimit të fajësisë, se 

pranimi i fajësisë është i vullnetshëm, pa presion, në përputhje me dispozitivin e aktakuzës, 

gjykatës i ka propozuar që të pranoj pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit dhe me rastin e 

shqiptimit të lartësisë së dënimit të këtë parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese, si rrethanë 

lehtësuese të merret pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit, kërkim falja nga ana e tij në 

seancën e shqyrtimit gjyqësor dhe faktin se i njëjti për herë të parë bie ndesh me ligjin. Gjithashtu 

gjykatës i ka propozuar që të pandehurin ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit. 

 

Përfaqësuesja e palës së dëmtuar av.Kadia Bogaj – Thaqi, lidhur me pranimin e fajësisë nga ana 

e të pandehurit dhe në fjalën përfundimtare  ka deklaruar se e pranon pranimin e fajësisë nga ana 

e të pandehurit, duke pasur parasysh se e dëmtuara për shkak të aksidentit të pësuar i është 

nënshtruar 4 operacioneve dhe gjendja e saj ka qenë shumë e përkeqësuar si dhe i ka propozuar 

gjykatës që të pandehurit ti shqiptohet dënim me burg efektiv. Ndërsa. Sa i përket kërkesës 

pasurore juridike jemi në procedurë, përkatësisht në kontest civil në Gjykatën Themelore në 

Prishtinë, mirëpo, procedura ende nuk ka përfunduar. 

 

E dëmtuara A. M. lidhur me pranimin e fajësisë dhe në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se e 

pranon pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, por jo edhe kërkim faljen nga ana e të 

pandehurit për faktin se, mua personalisht asnjëherë nuk më ka kërkuar falje dhe qëllimi i kërkim 

faljes është vetëm për sa i përket sanksionit, përveç shpenzimeve që i kam pasur lidhur me 

problemet shëndetësore, të cilat më janë shkaktuar pas aksidentit, unë si familje nuk e kam pasur 

më rehatinë e mëhershme, për shkak të shëndetit, i cili më shkakton edhe stres, kërkoi nga gjykata 

që ndaj të pandehurit të shqiptohet dënim me burgim efektiv. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit av.Avdi Dinaj lidhur me pranimin e fajësisë dhe në fjalën përfundimtare 

ka deklaruar se, pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, se i pandehuri në emër të 

tij dhe të familjes ka qenë çdoherë i gatshëm për një kërkim falje publike ndaj të dëmtuarës dhe 

familjes së saj, kjo vërtetohet edhe me deklaratën e dhënë një ditë pas rastit që ka ndodhur, 

mirëpo, shkaktar i mos vizitës ka qenë familja e të dëmtuarës, e cila nuk i ka lejuar të pandehurit 

dhe familjes së tij që te iu kërkojnë falje për arsye deri më tani të panjohura, të cilat nuk kemi 

dashur që ti publikojmë dhe atë do ta publikojë sot për shkak të kërkesave materiale në shumë të 

lartë vetëm për faktin se jeton në botën e jashtme. Fakti se i pandehuri e ka pranuar fajësinë 

shihet nga fillimi i procedurës parapenale, me ç ‘rast edhe pse vepra penale ka ndodhur nga 

pakujdesia ku edhe vetë i pandehuri dhe bashkudhëtari i tij kanë qenë të lënduar, në çdo mënyrë 

ka tentuar për kërkim falje dhe brenda mundësive të ndihmojë të dëmtuarën, mirëpo, kjo nuk ka 

ardhur për shkak të kërkesave eksplicite të familjes së të dëmtuarës. I pandehuri jeton në botën 

e jashtme, është i martuar, prind i 4 fëmijëve, jeton nga puna e realizuar fizike, duke u nisur nga 

fakti se i pandehuri e ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet që nga fillimi i 

procedurës parapenale, për të cilën është paraparë minimumi i dënimit për 6 muaj, mirëpo, në 

rastin kur i pandehuri e pranon fajësinë, dënimi në rastet e tilla mund të zbutet dhe atë konform 

dispozitës së nenit 75 par.1 pika 1.3 të KPRK-së, qëndron fakti se, pajtesa mes palëve apo mos 

pajtesa nuk mund të konsiderohet as si rrethanë lehtësuese e as si rrethanë rënduese për faktin 

se, pajtesa është kontribut i palës së dëmtuar, ngase edhe përkundër kërkesave të pareshtura të të 

pandehurit për pajtesë, e njëjëta nuk ka pranuar për arsye siç i ceka më lartë. Nga e gjithë kjo që 

u theksua konsideroi se, ka bazë për zbutjen e dënimit nën minimumin e paraparë ligjor, me 

propozim që dënimi ti shndërrohet në ndonjë dënim me gjobë, duke konsideruar se me një dënim 

të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit, në të kundërtën gjykata duhet pasur parasysh se i pandehuri 

jeton në botën e jashtme, është mbajtës i familjes, humbja e kohës në këtë kohë pandemie do ti 
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shkaktojë pasoja për ekzistencën e tij. Sa i përket dokumenteve të cilat lidhen me realizimin e 

kompensimit të dëmit material dhe jo material lidhur me këtë çështje penale, në emër të të 

pandehurit e siguroi gjykatën se çdo dokument i kërkuar nga pala e dëmtuar do ti dërgohet me 

kohë në qëllim të lehtësimit të realizimit të dëmit të pësuar material dhe jo material.  

 

I pandehuri në fjalën përfundimtare ka deklaruar se, e mbështet në tërësi fjalën e avokatit 

mbrojtës, po ashtu e siguroi gjykatën që çdo dokument i kërkuar nga pala e dëmtuar për 

realizimin e kompensimit të dëmit do të sigurohet.  

 

Vlerësimi i  pranimit të fajësisë 

 

Gjykata duke vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit ka gjetur se, pranimi i fajësisë 

ishte në pajtim me nenin 248 e lidhur me nenin 326 të KPPK-së pasi që, i pandehuri e kupton 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë bëhet vullnetarisht nga i pandehuri, 

se pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, se aktakuza nuk 

përmban ndonjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, që do të bënin të pamundur që gjykata 

të bëjë vlerësimin e pranimit të fajësisë nga i pandehuri.  

 

Gjykata ka konstatuar se pranimi i fajësisë është i mbështetur edhe në provat materiale të cilat 

mbështesin aktakuzën dhe atë në: Raportin e oficerit të datës 18.07.2019, Deklarata e të 

dëmtuarës Arditë Muqolli e dhënë në polici, Deklarata e dëshmitarit N. H. e dhënë në polici me 

datë 05.08.2019, Ekspertiza e komunikacionit e kryer nga eksperti Faik Terstena e datës 

15.11.2019, Akt ekspertimi mjeko-ligjor nga eksperti mjeko-ligjor Dr. Flamur Dylhasi i datës 

02.11.2019, raportet mjekësore, si dhe Foto dokumentacion (12 foto). Andaj mbi këtë bazë 

gjykata ka vlerësuar këto prova dhe deklarimet mbi pranimin e fajësisë i ka vlerësuar dhe 

pranuar. 

 

Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 

 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh se kjo vepër penale është e 

sanksionuar me burgim deri prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet, gjykata duke vlerësuar 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese, ku si rrethanë rënduese kjo gjykatë ka gjetur shkallën e 

përgjegjësisë penale, intensitetin e rrezikimit të vlerës së mbrojtur në rastin konkret shkallën e 

dëmit dhe pasojën e shkaktuar ndaj palës së dëmtuar, përfshirë dëmtimet fizike të pësuara si dhe 

dëmtimeve psikike emocionale – frika e shkaktuar tek e dëmtuara, ndërsa si rrethanë lehtësuese 

gjykata ka gjetur se i pandehuri e ka pranuar fajësinë, është penduar për veprën e kryer penale, i 

ka premtuar gjykatës se nuk do të përsërisë veprën penale, e ka siguruar gjykatën që çdo 

dokument i kërkuar nga pala e dëmtuar për realizimin e kompensimit të dëmit do të sigurohet, 

nuk ka qenë më parë i dënuar për vepra penale, si dhe rrethanat personale, i njëjti është mbajtës 

i familjes, punon në Gj. në ndërtimtari, është i martuar dhe prind i 4 (katër) fëmijëve.  

 

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

të pandehurit 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. 

Gjykata zëvendësimin e dënimit me burg me dënim me gjobë e ka bërë në pajtim me nenin 44 

par 1 të KPRK-së, në të cilin është përcaktuar se “Kur gjykata shqipton dënim me burgim deri 

në gjashtë (6) muaj, gjykata njëkohësisht mund të vendosë që dënimi me burgim të zëvendësohet 

me dënim me gjobë, me pëlqimin e personit të dënuar”. Në rastin konkret me rastin e shpalljes 
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së aktgjykimit i pandehuri dhe mbrojtësi i tij kanë kërkuar që të bëhet zëvendësimi i dënimit me 

burgim me dënim me gjobë dhe gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Arsyet lidhur me shpenzimet e procedurës dhe kompensimin e viktimave të krimit 

 

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 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. 

 

Arsyet lidhur me kërkesën pasurore juridike 

 

Vendimin lidhur me udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil gjykata e ka marrë në bazë të 

nenit 463 par 2  të KPPK-së, ku është përcaktuar 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”. Në rastin 

konkret e dëmtuara dhe përfaqësuesja e saj ligjore e kanë njoftuar gjykatën se lidhur me kërkesën 

pasurore juridike lidhur me këtë çështje penale janë në procedurë civile në Gjykatën Themelore 

në Prishtinë. 

 

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

aktgjykimi. 

 

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.711/20, datë: 15.03.2021 

 

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. 

 

 

 

 


