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Numri i lëndës: 2019:245492 

Datë: 10.03.2023 

Numri i dokumentit:     04066526 

P.nr.864/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI – Departamenti i 

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

profesional Besart Prishtina, në çështjen penale kundër të pandehurit S. G. nga fshati N. Komuna 

e V. për shkak të veprës penale Rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par.8 në lidhje me par.6 

të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë PP.II.nr.3768/18 të datës 

07.10.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, publik, me datën 06.03.2023, në praninë e 

Prokurorit të shtetit Zef Prendrecaj, të pandehurit S.G. mbrojtëses të tij Av. Fatmire Braha, pas 

shpalljes së aktgjykimit me datë 06.03.2023, më datë 10.03.2023 përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I PANDEHURI: S.G. nga i ati B. e ëma S. e vajzërisë F. i lindur më ..., në fshatin N. Komuna e 

V. ku edhe jeton, me numër personal ... ka të kryer shkollën e mesme, me profesion taksist, i 

martuar, i gjendjes së mesme ekonomike, më parë i gjykuar me aktgjykimin P.nr.89/2001, 

shqiptar, shtetas e Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE:  Me datën 12.12.2017, rreth orës 18:24 , në V. si pjesëmarrës në komunikacion nuk i’u 

është përmbajtur rregullave të komunikacionit duke vërë në rrezik jetën dhe trupin e njeriut, edhe 

pse ka qenë i vetëdijshëm se mund të vijë deri te aksidenti duke menduar se mund t’a parandaloj, 

ashtu që ka drejtuar automjetin e udhëtarëve të markës “V. G.” me targa ... ka vepruar në 

kundërshtim me nenin 53 të Ligjit për rregullat e komunikacionit rrugor (05/L-088), nuk e ka 

përshtatur shpejtësinë sipas gjendjes dhe kushteve të komunikacionit dhe si mos kujdesi duke e 

drejtuar në rrugën “S.” me pasqyrën e përparme të djathtë e godet këmbësorin – të dëmtuarin G. 

M. i cili në atë moment ka kaluar rrugën nga ana e djathtë në të majtë nga drejtimi i lëvizjes së 

automjetit, i cili me këtë rast ka pësuar lëndime si ndrydhje të indeve të buta në gjoks, gjurit të 

këmbës së djathtë, gërvishtje në lëkurë, shqyerje në tepën e kokës, ndrydhje të mushkërive, 

goditje të trurit hemolargjik në pjesën e majtë të kokës – lëndime të karakterizuara si lëndime të 

rënda. 

 

- Me këtë ka kryer veprën penale Rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par.8 në lidhje 



 Numri i lëndës: 2019:245492 
 Datë: 10.03.2023 
 Numri i dokumentit: 04066526 
 

2 (5)  

   
2
0
1
9
:2
4
5
4
9
3

 

me par.6 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata duke u bazuar në dispozitat e neneve 4, 7, 17, 22, 23, 41, 42, 49, 50, 51,52, 73, 74 

dhe nenit 378 par.8 në lidhje me par.6 të KPRK-së dhe neneve 242, 364, 449 dhe 462 të KPPK-

së, të pandehurit i shqipton 

 

DENIM ME KUSHT 

 

I. Ashtu që, të pandehurit, i cakton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 11 (njëmbëdhjetë) 

muajve, i cili dënim, nuk do të ekzekutohet nëse i pandehuri brenda kohës së verifikimit prej 1 

(një) viti nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

II. DETYROHET i pandehuri që në emër të taksës për kompensimit të viktimave të krimit të 

paguajë shumën             prej 30.00 (tridhjetë) euro, si dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguajë 

shumën prej 30.00 (tridhjetë) euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së të këtij aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të detyrueshëm. 

 

III. Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në kontest të rregullt 

civil. 

 

                                                         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.3768/18 të datës 07.10.2019, kundër të pandehurit S. G. nga fshati N. Komuna e V. për 

shkak të veprës penale Rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par.8 në lidhje me par.6 të KPRK-

së. 

 

Deklarimi i të pandehurit për pranimin e fajësisë 

 

Në seancën e shqyrtimit kryesor, të mbajtur më datën 06.03.2023, 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, duke theksuar se është penduar thellë 

për kryerjen e kësaj vepre penale, se i njëjti ka treguar kujdes ndaj të dëmtuarit dhe i ka premtuar 

gjykatës që në të ardhmen nuk do të përsërit këtë vepër penale e as vepra tjera penale. 

 

Deklarimet e palëve lidhur me pranimin e fajësisë 

 

Mbrojtësi i të pandehurit, lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit ka deklaruar se 

e mbështet pranimin e fajësisë nga i mbrojturi im, dhe i propozon gjykatës që t’a miratoj pranimin 

e fajësisë nga i pandehuri. Tutje, mbrojtësi i të pandehuri, i ka propozuar gjykatës që me rastin e 

shqiptimit të dënimit ndaj të pandehurit të ketë parasysh rrethanat lehtësuese që e karakterizojnë 

të pandehurin si: shprehja e keqardhjes nga i pandehuri, pendimi i të pandehurit, se i pandehuri 
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ka kërkuar falje edhe të dëmtuarit dhe ka treguar kujdes për të dëmtuarin. 

 

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

me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, se pranimi i fajësisë është bërë vullnetshëm nga 

i pandehuri dhe i ka propozuar gjykatës që me rastin e shqiptimit të dënimit, pranimin e fajësisë 

nga i pandehuri t’a merr si rrethanë lehtësuese. 

 

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

 

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

aktvendim me të cilin e ka miratuar 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: Kallëzimi penal i datës 28.01.2016; Raporti fillestar 

i incidentit i datës 19.02.2015; Raporti i oficerit i datës 12.12.2017; Procesverbal mbi marrjen 

në pyetje të të dyshuarit S. G. i datës 12.12.2017; Procesverbal mbi marrjen në pyetje të viktimës 

G. M. i datës 17.12.2017; Libreza e qarkullimit dhe leja e vozitjes e të dyshuarit; Foto albumi 

me 12 foto; Ekspertiza mjeko-ligjore e datës 13.03.2019; Ekspertiza e komunikacionit rrugor, e 

datës 28.02.2019. 

 

Gjendja faktike e vërtetuar 

 

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

nga pakujdesia  ka kryer veprën penale Rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par.8 në lidhje 

me par.6 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 veprës penale 

Rrezikim i trafikut publik e kryen “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.”. Me paragrafin 6 

është parashikuar se “Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga 

pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.” ndërsa me paragrafin 8 

të po të njëjtit nen është parashikuar 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 që edhe nga provat në 

shkresat e lëndës konkretisht ekspertiza e komunikacionit rrugor dhe ekspertiza mjeko-ligjore, 

është vërtetuar se i pandehuri këtë vepër penale e ka kryer nga pakujdesia, ndërsa e njëjta ka 

rezultuar me dëmtim të rëndë trupor, që sipas vlerësimit të gjykatës gjendja faktike vërtetuar 

plotësisht. 

 

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 
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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, intensitetin e rrezikimit të 

vlerës së mbrojtur, dhe faktin se i pandehur ka qenë edhe më parë i gjykuar me aktgjykimin 

P.nr.89/2001ndërsa si rrethana lehtësuese ka marrë pranimin e fajësisë nga i pandehuri, premtimin 

se i njëjti nuk do të përsërisë apo kryej vepra tjera penale, kërkim faljen nga i pandehuri. 

 

Sipas bindjes së gjykatës, dënimi i kushtëzuar, me të cilin të pandehuri i është caktuar dënimi 

me burgim në kohëzgjatje prej 11 (njëmbëdhjetë) muajsh, por i cili nuk do të ekzekutohet nëse i 

pandehuri brenda periudhës së verifikimit prej 1 (një) viti nuk kryen vepër tjetër penale, është 

dënim i 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 462 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 449 dhe 452 të 

KPPK-së. 

 

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

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI 
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                                  Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

                                 P.nr.864/19, datë 10.03.2023 

 

Bashkëpunëtori profesional                                                                                             Gjyqtari                                                                      

Besart Prishtina                                                                                                    Agron Maxhuni 

 

 

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

në Kosovë, në afat prej tridhjetë (30) ditë, llogaritur nga dita e pranimit të aktgjykimit.  Ankesa 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


