
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINE 
 

 

1 (6)  

   
20
19
:1
71
43
4 

Numri i lëndës: 2019:171433 

Datë: 15.02.2021 

Numri i dokumentit:     01506290 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

    P.nr. 3508/207 

                                    

                                         NË EMËR TË POPULLIT    

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykuese Ngadhnjim Arrni, me procesmbajtësen Fjolla Alushani, në çështjen penale ndaj 

të pandehurit L. B., nga M..., për shkak të veprës penale Rrezikim i trafikut publik nga neni 378 

paragrafi 8 lidhur me paragrafin 6 dhe 1 të  Kodit Penal të Republikës së Kosovës, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, me nr. PP.II.nr. 

5704/2015, të datës 01.08.2017, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar publik, të mbajtur me datë 

14.01.2021 në prezencën e Prokurorit të Shtetit – Departamenti i Përgjithshëm, Blerim Igrishta, 

të pandehurit L. B., dhe Avokat G. R., sipas autorizimit, me datë 15.01.2021 publikisht shpalli, 

ndërsa me datë 12.02.2021 përpiloi këtë: 

 

 

    A K T G J Y K I M 

 

 

I pandehuri: 

 

L. B., nga i ati M., dhe e ëma H., e gjinisë S., i lindur me datë ..., në M..., me vendbanim ne Rr” 

M...” nr... M..., , me profesion Shofer, i punësuar si shofer, i martuar, baba i ... fëmijëve, ka te 

kryer shkollën e mesme, me numër personal ..., i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar shtetas 

i  Republikës së Kosovës.  

 

 

    ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse: 

 

Me datën 28.08.2015, rreth orës 19:15, në Prishtinë, i pandehuri duke drejtuar autobusin e firmës 

“S...” me targa të regjistrimit ..., në relacion Mitrovicë-Prishtinë, me të arritur në stacionin e 

autobusëve, i njëjti është ndalur jashtë vendit të destinuar për ndalim – peronë, ka hapur derën e 

pasme të autobusit dhe nga aty kanë filluar të zbresin udhëtarët, por i njëjti nga pakujdesia, në 

kundërshtim me nenin 187 të LSKRR-së, duke vën në rrezik jetën e njerzëve në atë mënyrë që 
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deri sa udhëtarët ishin në zbritje e sipër duke pasur derën e hapur ka filluar të lëviz me autobus, 

me ç’rast nga shkallët e autobusit ka rrëshqitur dhe ka rënë në tokë e dëmtuara M. R., e ku si 

pasojë e përplasjës në asfallt e njëjta ka pësuar lëndime të rënda trupore, me dëmtime të 

përkoshme për shëndetin. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale: 

 

Rrezikim i  trafikut publik nga neni 378 par 8 lidhur me par 6 dhe par 1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës. 

 

Andaj, gjykata në pajtim me nenet: 4, 7, 17, 23, 41, 50, 51, 74,  të KPRK-së, si dhe në pajtim me 

nenet: 248, 365, 370, dhe 453 të KPPRK-së, të pandehurit të lartcekur i shqipton: 

 

 

DËNIMIN ME KUSHT 

 

I.Të pandehurit L. B., i shqipton  dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti,  ndërsa 

gjykata, dënimin e shqiptuar nuk do ta ekzekutoj ne afatin kohor prej 2 (dy) viteve, nga dita e 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nëse i pandehuri nuk kryen vepër të re penale.  

 

II.Obligohet; i pandehuri që në emër të shpenzimeve të procedurës penale gjykatës t’ia 

kompensoj, shumën prej 20 euro në emër të ekspertizës mjeko-ligjore të punuar nga Dr.A. G.,  

shumën prej 40.88 euro në emër të ekspertizës së komunikacionit të punuar nga eksperti i 

komunikacionit ing.M. M., si dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20 euro, të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e 

ekzekutimit me detyrim. 

 

III.E dëmtuara: M. R., nga fshati R..., V..., për realizimin e kërkesës pasurore juridike, 

udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

A r s y e t i m 

 

 

Historiku i procedurës dhe pretendimet e palëve në procedurë 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën PP.II.nr. 

5704/15 te datës 01.08.2017, të paraqitur pranë kësaj gjykate, ka ngarkuar të pandehurin L. B., 

për veprën penale Rrezikim i trafikut publik nga neni 378 paragrafi 8 lidhur me paragrafin 6 dhe 

1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

 

Kompetenca e gjykatës 

 

Gjykata para se të caktoj shqyrtimin fillistar, në vështrimin e aktakuzës ka vlerësuar sipas detyrës 

zyrtare çështjen e kompetencës teritoriale dhe të asaj lëndore. 

Sa i përket kompetencës teritoriale gjykata vlerëson se në kuptim të nenit 29 paragrafi 1 i KPPK-

së, kompetencë teritoriale për tu gjykyar një çështje juridoko-penale, ka gjykta në teritorin e së 

cilës është kryer apo është tentuar të kryehet vepra penale, apo në teritorin e së cilës është 

shkaktuar pasoja. Në rastin konkret vepra penale është kryer në Prishtinë, andaj Gjykata 

Themelore në Prishtinë ka kompentencën teritoriale në gjykimin e kësaj çështje. 
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Duke vlerësuar kompentencën lëndore, gjykata konstaton se me qenë se vepra penale Rrezikim 

i trafikut publik nga neni 378 paragrafi 8 lidhur me paragrafin 6 dhe 1 të  Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës, parashihet denim me burgim prej 6 (gjashtë) muaj deri në 5 (pesë) vite 

dhe se e njëjta nuk është paraparë me neninn 22 të KPPRK-së, andaj gjykata konstaton se 

departamenti i përgjithshëm ka kompentencën lëndore për gjykimin e kësaj çështje. 

 

 

Shqyrtimi fillestar 

 

Gjykata pasi që fillimisht ka vlerësuar komentencën, si dhe ka vlerësuar të metat formale dhe 

juridike të aktakuzës, duke vepruar sipas kësaj çështjeje penale, caktoi dhe mbajti shqyrtimin 

fillestar me datë 14.01.2021. Pas leximit të aktakuzës nga Prokurori i Shtetit, i pandehuri L. B., 

është deklaruar fajtor për veprën penale për të cilën është akuzuar duke shtuar se: E ndjej vetën 

fajtorë, fillimisht kam pasur hezitime të deklarohem pasi që nuk jam konsultuar me një 

profesionist, dhe pasi që kam angazhuar avokatin që sot në seancë prezanton me mua dhe pas 

konsultave të mjaftueshme me të deklarohem para gjykatës se është e vërtet i gjithë përshkrimi 

faktik si ne aktakuzën e prokurorit. 

 

Avokati G. R., lidhur me pranimin e fajësisë nga i mbrojturi i tij ka deklaruar se: i propozojmë 

gjykatës që të pranoj pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit se ka kryer veprën penale qe i 

vihet në ngarkesë, ngase pranimi i fajësisë bëhet në baza vullnetare, pa presion dhe pa ndikimin 

nga jashtë, dhe se ky pranim i fajësie mbështete edhe me provat e tjera materiale te cilat na i ka 

dorëzuar prokuroria. 

Tutje ka shtuar se, e lusim gjykatën që me rastin e caktimit dhe matjes së dënimit ti merr parasysh 

si rrethana lehtësuese faktet se i mbrojturi im deri më tani asnjëherë nuk është gjykuar me 

aktgjykim te formës së prerë, se ndaj tij nuk zbatohet procedurë tjetër penale se është familjar, 

andaj i propozojmë gjykatës qe ndaj tij te shqiptoj një gjykim te kushtëzuar me të cilin do të 

arrihet qëllimi i plote i dënimit. 

 

Prokurori i Shtetit në deklarimin e tij në lidhje me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit L. 

B., ka deklaruar se: pajtohemi me pranimin e fajësie, e njëjta është bere konform dispozitave 

ligjore, me vullnet dhe pa presion e në përputhje edhe me provat të cilat gjenden në shkresat e 

lëndës, për çka edhe i propozojmë gjykatës qe një pranim te tille ta aprovoj. 

 

I pandehuri L. B., krejt në fund ka deklaruar se e përkrahë në tërësi fjalën e avokatit të tij. 

 

Gjykata pasi që është bindur se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit L. B., është bërë me 

vullnetin e tijë te plotë dhe ka qenë mëse i vetëdijshëm për pasojat dhe benefitet e pranimit të 

fajësisë dhe këtë pranim e ka bërë pas konsultimeve të mjaftueshme me Avokatin G. R., dhe se 

vetëm pasi paraprakisht gjykata është bindur se ky pranim i fajsisë gjenë mbështetje në provat 

tjera që mbështetet aktakuza, me Aktvendim konform nenit 248 të KPPRK-së e pranoi fajsinë e 

të pandehurit për veprën penale e cila i vihet në barrë. 

 

Vlerësimi i gjykatës lidhur me elementet e veprës penale 

 

Gjykata ka vlerësuar format e kryerjës së veprës penale Rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 

të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, ashtu që kjo vepër mund të kryhet nga çdo person, që 

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

dhe me këtë i shkakton dikujt lëndim trupor ose dëm pasuror. Pra kjo është forma themelore e 

kryerjes së kësaj vepre penale e paraparë me paragrafin 1 të nenit 378. 
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Tutje gjykata ka analizuar edhe paragrafët 8 dhe 6 e në të cilët specifikohet 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. Pra paragrafi 6 specifikon rastet kur kjo vepër penale kryhet nga pakujdesia. 

Ndërsa paragrafi 8 i po këtij neni specifikon 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. Pra paragrafi 8 

specifikon formën e cilësuar të veprës penale nga paragrafi 1 dhe 6 ku lartësia e dënimit është 

më e madhe nëse si pasojë e aksidentit i dëmtuari ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe rasti 

tjetër kur dëmi pasuror arrin shumën prej (20.000) Euro. 

 

Në rastin konkret i pandehuri L. B., ka shkelur ligjin mbi trafikun publik apo transportit rrugor, 

respektivisht nenin 187 të LSKRR-së, ashtu siç edhe e specifikon forma themelore e paragrafit 

1 të nenit 378 të KPRK-së, dhe me këto lëshime i janë shkaktuar lëndime të rënda trupore të 

dëmtuarës M. R., andaj edhe në rastin konkret përmbushet paragrafi 8 i nenit 378 dhe kjo vepër 

penale është kryer nga pakujdesia ashtu siç e parasheh paragrafi 6 i po këtij neni. 

Andaj duke marr parasysh faktin se i pandehuri L. B., ka shkelur ligjin mbi trafikun publik nga 

pakujdesia dhe si pasoj e këtyre veprimeve lëndime të rënda trupore ka pësuar e dëmtuara e 

larcekur, kjo gjykat konstaton se përmbushen në tërësi elementet e veprës penale Rrezikimi i 

trafikut publik nga neni 378 paragrafi 8 lidhur me paragrafin 6 dhe 1 të Kodit penal të Republikës 

së Kosovës. 

 

Vendimi për ta shpallur të akuzuarin fajtor 

 

Gjykata duke vlerësuar pranimin e fajit nga i pandehuri L. B., po ashtu edhe të gjitha provat tjera 

që mbështesin aktakuzën, erdhi në përfundim se në veprimet e të pandehurit formësohen të gjitha 

elementet subjektive dhe objektive të veprës penale e cilat i vihen në barrë. Po ashtu në veprimet 

e të pandehurit manifestohet të gjitha tiparet e posaçme që e dallojnë veprën penale Rrezikimi i 

trafikut publik na neni 378 paragrafi 8 lidhur me paragrafin 6 dhe 1 të Kodit penal të Republikës 

së Kosovës, nga veprat tjera penale, ku i njëjti ka kryer këtë vepër nga pakujdesia, ku me datë 

28.08.2015, rreth orës 19:15, në Prishtinë, i pandehuri duke drejtuar autobusin e firmës “S...” me 

targa të regjistrimit ..., në relacion Mitrovicë-Prishtinë, me të arritur në stacionin e autobusëve, i 

njëjti është ndalur jashtë vendit të destinuar për ndalim – peronë, ka hapur derën e pasme të 

autobusit dhe nga aty kanë filluar të zbresin udhëtarët, por i njëjti nga pakujdesia, në kundërshtim 

me nenin 187 të LSKRR-së, duke vën në rrezik jetën e njerzëve në atë mënyrë që deri sa 

udhëtarët ishin në zbritje e sipër duke pasur derën e hapur ka filluar të lëviz me autobus, me 

ç’rast nga shkallët e autobusit ka rrëshqitur dhe ka rënë në tokë e dëmtuara M. R., e ku si pasojë 

e përplasjës në asfallt e njëjta ka pësuar lëndime të rënda trupore, me dëmtime të përkoshme për 

shëndetin. Kjo gjykatë ka vlerësuar se me veprimet e lartcekura të të pandehurit, i njëjti ka kryer 

veprën penale, Rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 paragrafi 8 lidhur me paragrafin 6 dhe 1 

të Kodit penal të Republikës së Kosovës. dhe pasi që gjeti se i njëjti është penalisht përgjegjës, 

e shpalli fajtor si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

Vendimi mbi sanksionin penal 

 

Me rastin e marrjes së vendimit sa i përket sanksionit penal, përkatësisht me rastin e matjes dhe 

shqiptimit të dënimit, gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese, të cilat 

konform nenit 74 të KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, ashtu që si rrethanë 

lehtësuese gjeti: pranimin e fajit nga ana e të pandehurit të cilin pranim i njëjti e ka bërë në 
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mënyrë vullnetare dhe pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij, keqardhjen që i 

njëjti e ka shfaqur në gjykatë si dhe sjelljen e tij pas konfliktit, faktin se i njëjti nuk ka ndonjë 

aktgjykim të formës së prerë për vepra të tjera penale, si dhe faktin se vepra penale është kryer 

nga pakujdesia dhe se i njëjti asnjëherë nuk ka dashur shkaktimin e pasojës, ndërsa gjykata 

rrethana rënduese nuk gjeti. Gjykata pas vlerësimit të rrethanave lehtësuese të elaboruara sipër, 

të njëjtit i shqiptoj dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet në afatin prej 2 (dy) viteve në rast se i njëjti nuk kryen vepër të re penale, me bindje 

se me këtë dënim, kryesi i veprës penale, në rastin konkret L. B., do ta kuptoj rëndësinë e veprës 

penale të cilën e ka kryer dhe në këtë mënyrë i njëjti do të reflektoj që në të ardhmen mos të 

shkaktoj veprime të ndaluara, përkatësisht mos të kryej vepër penale dhe të jetë më i kujdesshëm, 

e çka është edhe qëllimi i dënimit nga neni 41 i KPRK-se.  Gjykata ka bindjen se një dënim i 

tillë është adekuat me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore dhe shkallën e përgjegjësisë të të 

pandehurit. 

Në rastin konkret gjykata vlerësoi se dënimi i shqiptuar si në dispozitivin e aktgjykimit, është në 

proporcion me peshën e veprës penale, me sjelljen dhe rrethanat e kryesit, me shkallën e 

rrezikshmërisë shoqërore dhe përgjegjësinë e kryesit, me bindje se dënimi i tillë do të ndikoj në 

risocializimin dhe riedukimin e kryesit, si dhe do të ndikoj tek të tjerët të mos kryejnë vepra 

penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, çka është edhe qëllimi 

i dënimit sipas nenit 41 te KPRK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës 

 

Gjykata duke vendosur lidhur me shpenzimet e procedurës, në kuptim të nenit 453 paragrafi 1 i 

KPPRK-së, ngarkoi të pandehurin lidhur me shpenzimet e procedurës duke e obliguar të njëjtin 

që të paguaj shumën prej 20 euro në emër të ekspertizës mjeko-ligjore dhe shumën prej 40.88 

euro në emër të ekspertizës së komunikacionit. Po ashtu në kuptim të nenit 450 paragrafi 2 pika 

2.6 i KPPRK-së ,gjykata e obligoi të pandehirin që të paguaj shumën 20 euro në emër të 

paushallit gjyqësor. 

 

Vendimi lidhur me kërkesën pasurore-juridike 

 

Sa i përket kërkesës pasurore juridike, gjykata të dëmtuarën M. R., për realizimin e kërkesës 

pasurore-juridike e udhëzon në kontest juridiko-civil. 

 

Andaj nga se u tha me lart,e konform nenit 248 dhe 365 te KPPRK-se, u vendos si ne dispozitiv 

te këtij aktgjykimi. 

 

 

 

 

                                           GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

                                                        Departamenti I Përgjithshëm 

                                                       P.nr.3508/17 te datës 12.02.2021 

 

 

                                                                                                      Gjyqtari i vetëm gjykues 
 

                                                                                                            Ngadhnjim Arrni  
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KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së të 

njëjtit, Gjykatës së Apelit së Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


