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Numri i lëndës: 2018:052219 

Datë: 13.11.2019 

Numri i dokumentit:     00643469 

                                                                                                                                                                         

P.nr.401/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË Departamenti i 

Përgjithshëm Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari me procesmbajtësen 

Albina Loshi praktikante e kësaj gjykate, në çështjen penale kundër të akuzuarit T. V. K., për 

veprën penale rrezikimi i trafikut publik të parashikuar nga neni 378 parag. 8 lidhur me parag. 

6  dhe 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 04/L-082, sipas aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore në Prizren Departamenti i Përgjithshëm PP.II nr. 1839-2/17 të datës 

11.09.2018, në shqyrtimin fillestar të mbajtur datë 12.11.2019, në prani të Prokurorit të Shtetit 

Musli Gashi te akuzuarit si dhe mbrojtesit te tij av. N. H. nga Suhareka, mori dhe publikishtë 

shpalli, ndërsa me datë 13.11.2019 përpiloi ketë: 

 

 

A K T G J Y K I M 
  

I akuzuari T. K. nga i ati V. dhe e ëma L. e  gjinisë Z., i lindur me 19.06.1967 në fshatin 

V. komuna Suharekë, ku edhe jeton,  me numër personal .............., ka kryer shkollimin fillor te 

ulet, i pa pune, i martuar, i gjendjës së dobët  ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, i pa dënuar më parë,  

 

ËSHTË  FAJTOR 

 Sepse, 

 

 Se me datën 21.06.2017, rreth orës 12:20 min. në rrugën nga fshati V., për në fshatin B., 

Komuna Suharekë, në vendin e quajtur "D.", tek një rrugicë që lidhet me aratë e fshatit, duke 

mos iu përmbajtur dispozitave të komunikacionit në rrugë, Shkel Ligjin mbi trafikun publik, 

rrezikon trafikun publik, jetën e njerëzve dhe pasurinë, vepron në kundërshtim me nenin 41 të 

LIGJIT Nr. 05/L-088 për Rregullat e Trafikut Rrugor, synon të bëjë ndonjë veprim me mjet, 

lëvizjen e mjetit në anën e majtë, pa u bindur se nuk i rrezikon ose nuk i pengon pjesëmarrësit 

e tjerë në trafik ose nuk e rrezikon pasurinë, në atë mënyrë që duke drejtuar traktorin e markës 

"F.", pa targa të regjistrimit, kur arrin në vendin kritik, i pandehuri nga pakujdesia fillon të 

kthej në të majtë dhe del në shiritin e majtë të rrugës, derisa në atë moment automjeti i markës 

"VW Golf', me targa të regjistrimit 04-...-DD, të cilin e drejtonte i dëmtuari D. G., i cili po 

lëvizte mbrapa në po të njëjtin drejtim veç kishte hyrë në tejkalim të traktorit, ku fillon të 

frenoj, por nga distanca e shkurtër nuk arrit ti shmanget goditjes dhe me pjesën e përparme të 

anës së djathtë të automjetit e godet tek goma e parë e majtë traktorin, ku traktori sillet në 
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rrugë, kurse automjeti i të dëmtuarit del jashtë rrugës në të majtë duke goditur një rrethojë të 

arës me shtylla të betonit, me ç' rast si pasojë përpos dëmeve materiale në automjet dhe 

traktor, i dëmtuari P. K., pëson lëndime të lehta trupore, kurse e dëmtuara Z. G., pëson 

lëndime të rënda trupore, lëndime të përshkruara si në mendimin dhe konstatimin e ekspertit 

mjeko ligjor të dt. 28.07.2017 dhe 27.08.2018. 

 
Me këto veprime ka kryer veprën penale rrezikim i trafikut publik, nga neni 378 

parag. 8 lidhur me parag. 6 dhe 1 të (KPRK) 04/L-082. 

 

Gjykata në kuptim të neneve 7,17,21,41,42 49 par. 1 nën parg 1.1,50, 51,52, 73,74 378 

par. 8 lidhur me par. 6 dhe 1 të Kodit Penal te Republikës së Kosovës (KPRK)04/L-082, nenit 

365, 450, 462 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK)04/L-123 të 

akuzuarin: 

 

E  GJ Y K O N 
 

 ME DENIM ME KUSHT duke i’a vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 8 (tetë) 

muajve, dhe në të njëjtën kohë urdhëron që ky dënim mos të ekzekutohet nese i akuzuari në 

afatin e verifikimi prej 2 (dy) viteve nuk kryen vepër tjetër penale nga dita e plotëfuqishmërisë 

së aktgjykimit. 

 

Obligohet i akuzuari  me  shpenzimet  e procedurës, dhe atë të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 20 €, në emër të eksperizës së komunikacionit shumën prej 40.88 euro, në emër të 

eksperizave mjeko ligjore shumën prej 40 euro, si dhe në emër të taksës  për kompenzim të 

viktimave të krimit  shumën prej 30 €, të gjitha këto pas plotëfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, 

nën kërcënim të përmbarimit të detyruar. 

   

Të dëmtuarit P. J. K. (V.), dhe Z. M. G. (S.) D. B. G. (S.) për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzhen në kontest civil. 

 

                                             A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm me aktakuzen PP/II nr. 

1839-2/17 të datës 11.09.2018, e ka akuzuar T. V. K., për shkak të veprës penale rrezikimi i 

trafikut publik të parashikuar nga neni 378 parag.8 lidhur me parag.6 dhe 1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK) 04/L-082, aktakuzë të cilën e ka përfaqësuar Prokurori i 

Shtetit Musli Gashi. 

 

Në shqyrtimin fillestar mbajtuar me datën 12.11.2019, është lexuar aktakuza nga 

Prokurori e Shtetit dhe pas leximit  të aktakuzës i akuzuari ka deklaruar se e ka kuptuar 

aktakuzën dhe veprën penale me të cilën akuzohet duke deklaruar se pranoj fajsinë për veprën 

penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 parag.8 lidhur me parag.6 dhe 1 që akuzohem 

dhe kërkoi nga gjykata që të i shqiptohet një dënim më i butë për ketë vepër penale.  

Prokurori e Shtetit lidhur me deklarimin e të akuzuarit për pranimin e fajsisë,  ka 

theksuar se nuk e kundërshton deklarimin e të akuzuarit për ta pranuar fajsinë për veprën 

penale që i vihet në barrë, pranimi i fajsisë bëhet pa presion dhe se mbështetet në prova 

materiale dhe përsonale të cilat gjënden në shkresat e lëndës. 
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Gjyqtari vetëm gjykues pas deklarimit të të akuzaurit dhe prokurorit së shtetit rreth 

pranimit të fajsisë për veprën penale si në dispozitiv të aktakuzës ka marrë aktvendim me anë 

cilit ka pranuar deklarimin e të akuzarit për pranimin e fajsisë duke vlerësuar se janë plotësuar 

të gjtha kushtet ligjore për një gjë të tillë sipas nenit 248 të Kodit Procedures Penale te 

Republikës së Kosovës (KPPRK). Pastaj gjyqtari ka vlerësuar  se i akuzuari kupton natyrën 

dhe pasojat e pranimit të fajsisë, se pranimi bëhet vullnetarisht nga i akuzuari, se pranimi i fajit 

mbështete në faktet e qështjes që përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje 

të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

Duke u bazuar në deklatimin e të akuzuarit për ta pranuar fajsinë në tërsi sipas pikave të 

aktakuzës, gjykata nuk administroi me provat në ketë vepër penale,  pasi që gjykata ka 

konstatuar dhe vertetuar ketë gjendje të pa kontestueshme  faktike: 

 

             - Se me datën 21.06.2017, rreth orës 12:20 min., në rrugën nga fshati V., për në fshatin 

B., Komuna Suharekë, në vendin e quajtur "D.", tek një rrugicë që lidhet me aratë e fshatit, 

duke mos iu përmbajtur dispozitave të komunikacionit në rrugë, Shkel Ligjin mbi trafikun 

publik, rrezikon trafikun publik, jetën e njerëzve dhe pasurinë, vepron në kundërshtim me 

nenin 41 të LIGJIT Nr. 05/L-088 për Rregullat e Trafikut Rrugor, synon të bëjë ndonjë veprim 

me mjet, lëvizjen e mjetit në anën e majtë, pa u bindur se nuk i rrezikon ose nuk i pengon 

pjesëmarrësit e tjerë në trafik ose nuk e rrezikon pasurinë, në atë mënyrë që duke drejtuar 

traktorin e markës "F.", pa targa të regjistrimit, kur arrin në vendin kritik, i pandehuri nga 

pakujdesia fillon të kthej në të majtë dhe del në shiritin e majtë të rrugës, derisa në atë moment 

automjeti i markës "VW Golf', me targa të regjistrimit 04-...-DD, të cilin e drejtonte i dëmtuari 

D. G., i cili po lëvizte mbrapa në po të njëjtin drejtim veç kishte hyrë në tejkalim të traktorit, ku 

fillon të frenoj, por nga distanca e shkurtër nuk arrit ti shmanget goditjes dhe me pjesën e 

përparme të anës së djathtë të automjetit e godet tek goma e parë e majtë traktorin, ku traktori 

sillet në rrugë, kurse automjeti i të dëmtuarit del jashtë rrugës në të majtë duke goditur një 

rrethojë të arës me shtylla të betonit, me ç' rast si pasojë përpos dëmeve materiale në automjet 

dhe traktor, i dëmtuari P. K., pëson lëndime të lehta trupore, kurse e dëmtuara Z. G., pëson 

lëndime të rënda trupore, lëndime të përshkruara si në mendimin dhe konstatimin e ekspertit 

mjeko ligjor të dt. 28.07.2017 dhe 27.08.2018. 

 

Gjendjen e tillë faktike gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i fajsisë nga ana e të 

akuzurit si dhe nga provat dhe faktet e pa kontestueshme qe i përmban aktakuza,  siç janë; 

kallzimi penal policisë i njësisë rajonale të komunikacionit rrugor Prizren me nr. 2017-GR-.... 

të dt.21.06.2017, deklaratën e dëmtuares Z. G. dhënë në prokurorinë e shtetit, të datave 

20.10.2017, deklaratën e të akuzuarit me dt.22.06.2017 dhënë në polici dhe dt. 05.09.2018 

dhënë në prokurori në e shtetit, deklaratës së dëshmitarit D. G. dhënë në polici e dt. 

23.06.2017, ekspertiza e komunikacionit e F. L. e dt.23.08.2017 , eksperizen mjeko-ligjore të 

ekspertiti Dr N. H.  të dt. 28.07.2017 dhe plotësimi i ekspertizës mjeko-ligjore të datës 

27.08.2018, si dhe foto dhe skica nga vendi i ngjarjës. 

 

Nga këto fakte dhe prova  të vërtetuara në procedurë nga veprimet e të akuzuarit   

përmbushën të gjitha elementet e veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 parag.8 

lidhur me parag.6 dhe 1 të cilën e ka kryer nga pakujdesia, duke duke i shkatuar lëndime të 

rënda dhe të lehta trupore të dëmtaureve Z. G. dhe dhe P. K., të konstatuara nga eksperti 

mjeko-ligjor, veprime këto me cilat të realizohen elementet e përgjithshme dhe të veçanta të 

figurës së kësaj vepre penale, ku të akuzuarit ju shqiptua sanksioni penal si në dispozitivin e 

këtij aktgjykimi. 
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Gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata për të akuzuarin pati 

parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese ne kuptim të nenit 73,74 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK), andaj si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin muar faktin se e 

ka pranuar fajsinë, se ndihet e penduar dhe i ka premtuar gjykates se nuk do të përsërisë 

asnjëherë më ketë vepër penale, se ka ra ndesh me ligjin për herë të parë, ka qenë 

bashkëpunues me gjykatën, ndërsa  rrethanë rënduese gjykata nuk ka gjetur.  

 

Për këtë vepër penale është paraparë denimi me burg prej 6 muajve deri në 5 vite, i 

akuzuari u gjykua me kusht me burg në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muajve, duke vlerësuar se 

tërheqja e vërejtjës me kërcnim të dënimit me burg është e nevojshëm që të ndaloj kryersin të 

mos kryej vepra tjera penale, konform nenit 50 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK) për qëllimin e dënimit me kusht,  nese i akuzuari në afat prej një viti nuk kryen vepër 

tjetër penale, me bindjen se ky dënim ështe në përputhshmëri të plotë me shkallën e 

rrezikshmerisë shoqërore të veprës penale dhe përgjegjesisë penale të akuzuarit dhe se dënimi i 

shqiptuar do të ndikojë që të parandaloi të akuzuarin nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen si dhe të bëjë rehabilitimin e tij si dhe të parandaloj përsonat e tjerë nga kryerja e 

veprave penale, të shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin 

e detyrimit për respektimin e ligjit, çka është edhe qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 41 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe atë  te paushallit gjyqësor në 

shumën prej 20 euro u bazua duke pasur parasysh zgjatjen dhe ndërlikueshmërinë e procedurës 

penale si dhe gjëndjen finanaciare të akuzuarit, për ekspertizën e ekspertit mjeko-ligjor shumën 

40 euro, dhe atë të ekspertit të komunikacionit shumën prej 40.88 euro, e bazoi në nenin 450 

parag.2 pika 2.6 dhe 3 të Kodit Procedurës Penal të Republikës së Kosovës (KPPRK), ndërsa 

shumën prej 30 euro në emër të viktimave të krimit  bazuar në nenin 39 parag. 3 të ligjit mbi 

kompenzimin e viktimave të krimit nr. 05/L-036. 

 

 Vendimin që i dëmtuarit t’a realizojnë kërkesën pasurore juridike në kontest civil, kjo 

gjykatë e bazoj koform nenit  463 parg.1 dhe 2 i Kodit Procedurës Penal të Republikës së 

Kosovës (KPPRK), pasi që gjykata në procedurën penale nga të dhënat e mbledhura nuk ka 

mundur që të vendosë për një gjykim të plotë dhe as të pjesërishëm të kësaj çështje penale. 

 

Nga të lartcekurat është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

                  Departamenti i përgjithshëm-Divizioni penal 

 P. nr 401/2018 datë 12.11.2019 

 

     Procesmbajtësja                     G j y q t a r i  

     Albina Loshi                          Lavdim Bajraktari 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


