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NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË-DEGA PODUJEVË-Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Penal, Gjyqtari i vetëm gjykues Minir Hoti, me pjesëmarrjen e 

sekretares juridike Fatmire Podvorica dhe bashkëpunëtoren profesionale Valbonë Fejza në 

çështjen penale kundër të akuzuarit B.M. me vendbanim në L. për shkak të veprës penale 

Rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par.9 lidhur me par.6 dhe par.1 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, 

PP/II.nr.5423/2019 e dt.16.12.2019, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit fillestar me datë 

14.02.2020, në praninë e Prokurorit të shtetit nga  Prokuroria Themelore  Prishtinë Besart 

Mustafa, përfaqsuesit të autorizuar të familjes së të ndjerit Sh.M. av. M.D. nga P., të akuzuarit 

B.M. dhe mbrojtësit të tij sipas autorizimit  Av. S.M. nga P., mori, publikisht shpalli dhe përpiloi 

këtë: 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 I  akuzuari: 

 
B.M., nga i ati Sh. dhe nëna S., mbiemri i vajzërisë së nënës A., i lindur më data e lindjes..., në L., 

S. ku edhe jeton, me numër personal të identifikimit suedez : numri personal..., dhe numër të 

pasaportës suedeze numri i pasaportës..., ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, i gjendjes së 

mesme ekonomike-financiare, sipas evidencës penale të kësaj gjykate i njëjti nuk ka qenë i gjykuar 

më parë dhe ndaj tij nuk zhvillohet procedurë tjetër penale, Shqiptar-Kosovar, Shtetas i Republikës 

së Suedisë dhe Republikës së Kosovës, gjendet në paraburgim nga data 18.11.2019 e tutje. 

 

           

ËSHTË FAJTOR 
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Sepse: 

 

Më datë 15.11.2019, rreth orës 14:10 në rrugën nacionale e cila qarkullon nga drejtimi i P. në 

drejtim të P., saktësisht në afërsi të marketit “ M.C. “ i cili gjendet në fshatin Ll., i pandehuri 

B.M., ka shkel nenin 53 par.1 dhe neni 72 par.1 të Ligjit për Siguri në Komunikacionin Rrugor, 

në atë mënyrë që duke e drejtuar automjetin e tipit “ VW 3D “ me ngjyrë të zezë, me tabela të 

regjistrimit 05-280-EN, nga pakujdesia duke menduar me mendje lehtësi se deri te aksidenti nuk 

do të vij, ka rrezikuar komunikacionin dhe jetën e njerëzve, sepse shpejtësinë e lëvizjes së 

automjetit nuk ia ka përshtatë kushteve dhe rrethanave në rrugë duke pas parasysh se ka lëvizë 

me shpejtësi prej 103 km/h në vendin ku kufizimi i shpejtësisë është 50 km/h, si dhe ka ndërmarr 

veprimin e tejkalimit në shiritin e kahjes së kundërt dhe pse ishte në kthesë dhe me shenjë 

horizontale ishte i ndaluar tejkalimi në vijë e plotë në atë pjesë të rrugës, ashtu që posa e ka 

vërejtë se nga ana e kundërt po vinte automjeti i tipit “ VW Golf “ për t’ju shmangur aksidentit 

kishte reaguar duke dalë nga rruga në anën e djathtë, mirëpo edhe drejtuesi i automjetit tani i 

ndjeri për t’ju shmangur aksidentit kishte reaguar duke dalë nga rruga në anën e djathtë, ku është 

goditur direkt nga automjeti të cilin e drejtonte i pandehuri B.M. dhe nga forca e goditjes 

automjetin të cilin e drejtonte tani i ndjeri Sh.M. e kishte hedhur tek reklama e marketit në fjalë, 

ku si pasojë e kësaj goditje shoferi i cili e drejtonte automjetin i tipit “ VW Golf “ nga lëndimet 

e marra në këtë aksident kishte mbetur i vdekur në vend, kurse i dëmtuari A.S. ka pësuar lëndime 

të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin në formë të ndrydhjeve të indeve të buta 

të kokës dhe kraharorit, plagë shqyese në faqen e djathtë të fytyrës, në mollëzën e djathtë të 

fytyrës dhe në regjionin temthor të djathtë të kokës, gërvishtje në anën e djathtë të fytyrës, 

gjithashtu edhe automjeti të cilin e drejtonte i pandehuri e kishte goditur reklamën në fjalë duke 

u mbështetur në të duke e dëmtuar tërësisht, si dhe ka dëmtuar edhe automjetin e tipit “ VW 

POLO “ me targa regjistrimi targat e regjistrimit..., pronë e të dëmtuarit J.B. dhe automjetin e 

tipit “ VW Golf me traga regjistrimi targat e regjistrimit..., pronë e të dëmtuarit E.H., të cilat 

automjete ishin të parkuara në parkingun e marketit “ M.C. “. 

 

- Më këtë ka kryer veprën penale Rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par.9 lidhur me par.6 

dhe par. l të KPRK-së. 

 

Prandaj gjykata në bazë të neneve 4,7, 17, 23, 38, 39, 40, 42, 59, 65, 69, 79 dhe nenit 370 par.9 

lidhur me par.6 dhe par. 1 të KPRK-së, si dhe nenit 365, 366, 367, 369, 370 të KPPRK-së, e: 

    

 

GJYKON 

 

 

Të akuzuarit B.M. i shqipton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) vite e 6 (gjashtë) 

muaj të cilin dënim do ta vuaj në afat prej 15 ditësh, nga dita kur aktgjykimi të merr formën e 

prerë. 

 

Konform nenit 79 par.1 të KPRK-së, në dënimin e shqiptuar i llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim nga data 18.11.2019 e këndej. 

  

Pas shpalljes së aktgjykimit të akuzuarit në kuptim të nenit 367 par.3 të KPPRK-së, me aktvendim 

të posaqëm i vazhdohet paraburgimi deri sa aktgjykimi të merr formë të prerë, por jo më shumë se 

koha e dënimit të shqiptuar sipas këtij aktgjykimi. 
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Detyrohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguaj shumën prej 

122.64 €uro (për ekspertizën e komunikacionit), ndërsa shumën prej 20.00 €uro (për ekspertizën 

mjeko ligjore), në emër të taksës për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30 €uro 

(tridhjetë/€uro) ndërsa në emër të shpenzimeve paushalle gjyqësore shumën prej 100 €uro 

(njëqind/€uro), të gjitha këto brenda afatit prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi.  

 

 

Të dëmtuarit  familja e të ndjerit Sh.M. nga fshati B., komuna e P., të përfaqsuar nga av.M.D. nga 

P., A.S. nga P., rruga: “ ... “ pa nr, E.H. nga P. rruga: “ ... “ nr. 26-1 lagja Mati 1, J.B. nga fshati 

B., Komuna e P. dhe A.A. nga fshati S., Komuna e P.,  për realizimin e kërkesës pasurore-juridike 

udhëzohen në kontestin e rregullt juridiko-civil. 
  

Ndaj të akuzuarit, kjo gjykatë në bazë të nenit 59 par.1 dhe 2 nënpar. 2.6 dhe 65 par.1, 2, 3 dhe 4 të 

KPRK-së, i shqipton edhe : 

 

 

         DËNIM PLOTËSUES 

 

Marrjen e lejes së vozitjes – patent shoferin suedez  të kategorisë “ AM “ dhe “B” me numër serik 

numri serik..., dhe i ndalohet marrja e lejes së re gjatë periudhes prej tre (3) viteve, pasi aktgjykimi 

të merr formë të prerë. Koha e kaluar në dënimin me burgim nuk llogaritet në kohëzgjatjen e dënimit 

plotësues, pas skadimit të afatit të caktuar nga gjykata kryesi mund të marrë lejen e re të vozitjes 

sipas kushteve të përgjithshme të parapara për marrjen e lejes përkatëse të vozitjes.  

                                                            

                                                             

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur Aktakuzën 

PP/II.nr.5423/2019 dt.16.12.2019 kundër të akuzuarit B.M. me vendbanim në L. të S. për shkak 

të veprës penale Rrezikim i trafikut publik nga neni 370 par.9 lidhur me par.6 dhe par.1 të KPRK-

së. 

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata mbajti seancën e shqyrtimit fillestar më datën 14.02.2020, 

gjatë së cilës u dëgjuan Prokurori i shtetit Besart Mustafa, përfaqësuesi autorizuar i familjes së 

të ndjerit Sh.M. av. M.D. nga P., i akuzuari B.M. dhe mbrojtësi i tij sipas autorizimit Av. S.M. 

nga P. 

 

I akuzuari B.M. në seancën e shqyrtimit fillestar pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin 

e tij Av.S.M. ka deklaruar se e pranoj fajin, i kërkoj falje familjes së të ndjerit poashtu edhe 

gjykatës për rastin e ndodhur, unë jam munduar që ti ik aksidentit mirëpo më shumë nuk di se si 

ka ardh deri te aksidenti. 

 

Mbrojtësi i autorizuar i të akuzuarit av.S.M. nga P., në seancën e shqyrtimit fillestar lidhur me 

pranimin e fajësisë nga i mbrojturi i tij deklaroi: Fillimisht shprehi ngushllime familjes së të 

ndjerit dhe keqardhje për rastin që ka ndodhur, pranimi i fajësisë është bërë pas konsultimit të 

gjatë dhe permanent ashtu që i mbrojturi im i ka kuptuar benifitet dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë prandaj janë plotësuar kushtet e parapara me nenin 248 të KPPRK-së që gjykata ta 

aprovoj pranimin e fajësisë. Sa i përket matjes së dënimit janë krijuar kushtet dhe rrethanat që 

gjykata të marr parasysh sjelljen e kryesit të veprës penale para kryerjes së veprës penale dhe pas 
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kryerjes së veprës penale, shprehjen e keqardhjes në mënyrë publike në gjykatë, faktin se i 

mbrojturi im ka tentuar ti ik aksidentit duke dalur në tërësi nga rruga por për fat të keq nuk ka 

arritë që të shmang aksidentin me fatalitet. Prandaj gjykatës i propozojmë që me rastin e 

vendosjes të merr si rrethana posaqërisht lehtësuese pranimin e fajit, kërkim faljen dhe 

përpjekjen për të iu shmangur aksidentit si dhe gjendjen e tij shëndetsore. Sa i përket masës së 

paraburgimit kanë pushuar të gjitha arsyet për të cilat është caktuar masa e paraburgimit sepse 

nuk ekziston asnjë lloj rreziku se i njëjti do të ikë, nuk ka më ç’ka ndikon në të dëmtuarin ose në 

dëshmitarin eventual, ndërkaq sa i përket mundësisë së shmangies së dënimit gjykatës i 

propozojmë që ti konfiskoj dokumentin e udhëtimit. Po ashtu e kundërshtojmë propozimin e e 

prokurorisë për marrjen e lejes së vozitjes ndaj të mbrojturit tim. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i familjes së të ndjerit Sh.M. av.M.D. lidhur me pranimin e fajësisë nga 

ana e të akuzuarit deklaroi se: Ne e dijmë që çdo i pandehur ka mundësi ta pranoj fajin dhe mos 

ta pranoj fajin, edhe megjithë që i kërkoj falje familjes së të ndjerit, unë konsideroj se pranimi i 

fajësisë në këtë fazë nuk është i pranueshëm për familjen e të ndjerit duke u bazuar se me rastin 

e pranimit të fajësisë matja e dënimit shkon nga minimumi deri në maksimum, me pranimin e 

fajësisë çdoherë në praktikën gjyqësore gjykata ka marrë një vendim minimal, e në rastin konkret 

nëse ipet një vit burgim atëherë familjes së të ndjerit ju kanë shtuar plagët edhe më të mëdha, 

andaj e kundërshtojmë pranimin e fajit nga ana e të pandehurit. 

 

Prokurori i shtetit Besart Mustafa  në seancën e shqyrtimit  fillestar lidhur me pranimin e fajësisë 

nga ana e të akuzuarit deklaroi se: Pajtohem me pranimin e fajësisë të bërë nga ana e të pandehurit 

sepse i pandehuri pranimin e fajësisë e ka bërë konform dispozitave të nenit 248 të KPPRK-së, 

dhe se pranimi i fajësisë ka mbështetje në provat që gjenden në shkresat e lëndës. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues vërteton se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë, pranimi i fajësisë u bë vullnetarisht nga i akuzuari pas konsultimit të mjaftueshëm me 

mbrojtësin e tij av.S.M., pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që i përmban aktakuza 

dhe në materialet e prezantuara nga prokurori  i shtetit. 

 

Gjykata pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit, si dhe marrjes së mendimit të palëve, 

respektivisht përfaqsuesit të palës së dëmtuar, prokurorit të shtetit dhe mbrojtësit të akuzuarit si 

dhe  provave që gjenden në shkresat e lëndës vërteton se janë përmbushur të gjitha  kushtet 

ligjore të  parapara sipas dispozitës së nenit 248 par. 1 të KPRK-së dhe e aprovoi pranimin e  

fajësisë nga ana e të akuzuarit në shqyrtimin fillestar, andaj Gjykata konform nenit 248 par.4 të 

KPRK-së, ka vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

 

Gjendjen faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, gjykata e vërtetoi para se gjithash nga 

pranimi i fajësisë nga i akuzuari, pranim i cili ishte i vullnetshëm  dhe i mbështetur  në të gjitha 

pikat e aktakuzës si dhe nga provat materiale të cilat gjenden në shkresat e lëndës si: nga shkresat 

policore  sipas numrit te rastit 2019-AR-2885 nga Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor në 

Prishtinë, nga ekspertiza e aksidentit  të komunikacionit e punuar nga eksperti B.A. e datës 

12.12.2019, nga Raporti i Autopsisë i Institutit të Mjeksisë Ligjore në Prishtinë me numër të 

referencës MA 19-135 i datës 16.11.2019, si dhe nga vështrimi në skicën dhe foto-

dokomentacionin e vendit të ngjarjes si dhe shkresat e tjera të lëndës u vërtetua  fakti se i akuzuari 

e ka kryer veprën penale  për të cilën akuzohet, andaj gjykata të njëjtin e shpalli fajtor dhe i 

shqiptoi dënimin si në dispozitiv te këtij aktgjykimi.  
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Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar edhe nga vet i akuzuari, gjykata vërteton se me veprimet 

inkriminuese të akuzuarit përmbushen të gjitha elementet qenësore të veprës penale Rrezikim i 

trafikut publik nga neni 370 par.9 lidhur me par.6 dhe par.1  të KPRK-së, e për çka gjykata gjeti 

se i akuzuari në aspektin penalo-juridik është përgjegjës. 

 
Gjatë procedurës penale nuk janë paraqitur rrethana të cilat do ta përjashtojnë përgjegjësinë penale 

të akuzuarit, kështu që i njëjti është penalisht përgjegjës. 

 

Me rastin e vendosjes së llojit dhe lartësisë së dënimit, Gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat 

e parapara me nenin 69 të KPRK-së, dhe në rastin konkret si rrethana lehtësuese gjeti faktin se i 

akuzuari B.M., gjatë shqyrtimit fillestar e ka pranuar  në tërësi  fajësinë për veprën penale e cila 

i vihet në barrë, ishte i sinqertë gjatë gjykimit dhe ndjen shumë keqardhje për vdekjen e të ndjerit, 

është hera e parë që gjykohet për një vepër penale, nërsa duke e marrë parasysh shkallën e 

përgjegjësisë penale si rrethana veçanërisht rënduese Gjykata gjeti dhe pati parasysh shkallën e 

përgjegjësisë penale të akuzuarit, intensitetin e rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së mbrojtur në 

këtë çështje penalo-juridike vlera e mbrojtur është  jeta e njerëzve respektivisht kemi të bëjmë 

me humbjen e jetës së tani të ndjerit Sh.M., rrethanë rënduese është fakti se i akuzuari nuk e ka 

respektuar shpejtësinë e lëvizjes së lejuar në atë pjesë të rrugës në vendbanim, në pjesën e rrugës 

ku shpejtësia e lejuar e lëvizjes është 50 km/h ka drejtuar veturën me shpejtësi prej 103 km/h, 

duke tejkaluar në vijë të plotë dhe daljen në shiritin e kundërt ku ishte duke lëvizur tani i ndjeri. 

Kjo vepër penale është shumë e shpeshtë në vendin tonë, vetëm për shkak të mos kujdesit të 

duhur ndaj pjesëmarrësve në komunikacion dhe mosrespektimit të rregullave të komunikacionit, 

andaj Gjykata me shqiptimin e dënimit si në dispozitiv të aktgjykimit beson se ky dënim është 

në proporcion me peshën e veprës penale dhe me sjelljen dhe rrethanat e kryesit, dhe është 

adekuat me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer penale dhe shkallën e 

përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe se me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit i 

paraparë me nenin 38 të KPRK-së, që të parandaloj kryesin nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen të bëjë rehabilitimin e tij dhe të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprave penale.   

 

Gjykata në bazë të nenit 59 par.1 dhe 2 nënpar. 2.6 dhe 65 par.1, 2, 3 dhe 4 të KPRK-së të akuzuarit 

krahas dënimit kryesor i ka shqiptuar edhe dënimin plotësues –Marrjen e lejes së vozitjes – patent 

shoferin suedez  të kategorisë “ AM “ dhe “B” me numër serik numri serik..., dhe i ndalohet marrja 

e lejes së re gjatë periudhes prej tre (3) viteve, pasi aktgjykimi të merr formë të prerë. Koha e kaluar 

në dënimin me burgim nuk llogaritet në kohëzgjatjen e dënimit plotësues, ngase i njëjti ka kryer 

vepër tё rëndë penale të Rrezikimit të Trafikut Publik duke shkaktuar vdekjen e një personi dhe 

se gjykata konstaton se pjesëmarrja e tij ne trafikun publik edhe për një kohë ёshtё e rrezikshme 

pёr sigurinë publike për shkak tё paaftësisë së tij pёr drejtimin e sigurtë tё automjetit. 

 

Pas shpalljes së aktgjykimit të akuzuarit në kuptim të nenit 367 par.3 të KPPRK-së, me 

aktvendim të posaqëm i vazhdohet paraburgimi deri sa aktgjykimi të merr formë të prerë, por jo 

më shumë se koha e dënimit të shqiptuar sipas këtij aktgjykimi 

 

Vendimi mbi llogaritjen e paraburgimit në dënimin e shqiptuar është marrë në kuptim të nenit  

79 par.1 të KPRK-së. 

 

Vendimi mbi kompensimin e viktimave është marrë në bazë të nenit 3.1 të Ligjit nr.05/L-036 

për kompensimin e viktimave të krimit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marrë në bazë të 

nenit 450 par. 1 dhe 2 pika 2.1. dhe 2.6 lidhur me nenin 453 par. 1 të KPPRK-së. 
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Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarve për realizimin e kërkesës pasurore-juridike në kontest 

civil është marrë në kuptim të nenit 463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 365 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

Aktgjykimi. 

   

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË-DEGA PODUJEVË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni penal 

P.nr.592/2019, me dt.14.02.2020 

 

 

 

Sekretare Juridike                             Gjyqtari  i vetëm gjykues 

Fatmire Podvorica                      Minir Hoti   

 

 

 

 

                                                                                                                                   

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet 

Ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita e 

pranimit të njëjtit, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë e nëpërmes kësaj Gjykate. 

 


