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P.nr.5/2013 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore në Gjilan- dega në Kamenicë, përmes gjyqtares së vetme Valbonë 

Dërvodeli, me sekretaren juridike Emine Zubaku, në çështjen penale kundër të akuzuarit F.D. 

nga ..., K. e Kamenicës, për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik  nga neni 378 

parag. 9  lidhur me parag. 6 e 1 të KPK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së PTh-së nga Gjilani 

PP.nr.295/12 e dt.11.01.2013  në shqyrtimin e hapur gjyqësor, më dt.02.11.2016 komunikoi, 

ndërsa më dt.24.11.2016  përpiloi  këtë. 

 

                                                   A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

I akuzuari, 

F.D. nga … , K. e Kamenicës, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës,  i padënuar më 

parë për vepër tjetër penale, nuk udhëhiqet procedurë për vepër tjetër penale,  

 

Në pajtim të nenit 364. pika . 1.3 të KPRK-së 

LIROHET NGA AKUZA 

 

 Sepse më datën 28.12.2012  rreth orës 19:20 min, në rrugën magjistrale Gjilan-Kamenicë në 

afërsi të fshatit ... i pandehuri nga pakujdesia duke drejtuar autobusin e udhëtareve ”Neoplan N 

316 ” me targa të regjistrimit  ..., ka shkelur Ligjin për Sigurinë e Komunikacionit Rrugorë edhe 

atë  të nenit 54 par.1 në atë mënyrë që ka rrezikuar trafikun publik për shkak të shpejtësisë së 

lëvizjes së automjetit 80 km/h, nuk iu ka përshtatur  kushteve  në rrugë, dukshmëri e zvogëluar 

,lagështi në rrugë, me pjesën e përparme të anës së djathtë të autobusit  godet këmbësorin  tani të 

ndjerin Z.M. nga ....,  K. Kamenicës, i cili në atë çast ishte duke ecur përskaj rrugës në drejtim të 

njëjt të lëvizjes së autobusit , nga goditja e  marr  e hedhë të njëjtin nën rrugë, ashtu që për shkak  

të plagëve të pësuara vdes në vendin e ngjarjes . 
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- me çka kishte për të kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 parag.9 

lidhur  me parag. 6 e 1  të KPK-së. 

                   Të dëmtuarit : D.M., L.M. dhe S.M.  për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohen në kontest civil.  

              Shpenzimet e procedures penale bien në ngarkesë të mjeteve bugjetore të kësaj gjykate . 

A    r    s    y    e     t     i     m 

 

           Prokuroria Themelore  në Gjilan, me aktakuzë PP.nr.295/12  prej dates 11.01.2013 , ka 

akuzuar F.D.   nga..., K. e Kamenicës,  për shkak të veprës penale, rrezikimi i trafkut public nga 

neni 378  parag. 9 lidhur me 6  e 1 të KPK-së, pranë të cilës ka mbetur edhe në fjalën  

përfundimtare me propozim që i akuzuari të deklarohet fajtor dhe të dënohet në përputhje me 

ligjin. 

 

Gjykata ka proceduar provat e propozuara , ka dëgjuar  dëshmitarët; Q.D., B.M., H.K,  

ekspertin e komunikacionit I.B., ka zbatuar ekspertizën e komunikacionit, ka shikuar 

procesverbalin – raportin e policisë si dhe skicën mbi shikimin e vendit të ngjarjes, polisën e 

sigurimit në emër të NTP” ...”, raportin e mjekut në vendin e ngjarjes, ekspertizën mbi 

ekzaminimin e autobusit “Neoplan N 316”, raportin e autopsisë nga Departamenti i mjekësisë 

ligjore dhe foto dokumentacionin bashkangjitur lëndës. 

Pas vlerësimit të materialit të theksuar provues , gjykata ka gjetur se nuk është dëshmuar 

se i akuzuari ka kryer veprën penale e cila i vihet në ngarkesë. 

Me provat e proceduara pa mëdyshje është vërtetuar se  goditja e këmbësorit nuk ka  

ndodhur ne vendin e dedikuar për këmbësor, aksi rrugor ku ka ndodhur  ky aksident  ka qenë 

rrugë magjistrale e që shpejtësia e lëvizjes është 80 km/h dhe nuk është i sinjalizuar me ndonjë 

sinjalizim që bënë të ditur për frekuentim të këmbësorëve, këmbësori ka lëvizur në anën e djathtë 

të të njëjtit aks rrugor e që është në kundërshtim me dispozitat ligjore të komunikacionit, veshja e 

tij ka qenë me rroba ngjyrë të mbyllur dhe pa ndonjë sinjalizim ndriçues, këmbësori ka lëvizur në 

brendësi të shiritit të djathtë edhe pse ka pasur hapësirë  të mjaftueshme të ecë jashtë rrugës  

gjithashtu  pamundësia e identifikimit të këmbësorit vjen edhe nga dritat  e automjetit në përball 

kalim e këto rrethana nuk janë kontestuese, kontestuese dalin të jenë rrethanat se a i ka 

respektuar i akuzuari shenjat e komunikacionit dhe a e ka përshtatur ngasjen rrethanave në trafik 

, rezulton se i akuzuari kishte vepruar komfor shenjave të trafikut dhe rregullave të trafikut – 
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përshtatjen e ngasjes kushteve në trafik. Ai në mbrojtjen e tij deklaroi se në momentin kritike e 

ngiste mjetin me shpejtësi pak nën limitin e lejuar të cilën e dokumenton traka e takografit , koha 

ka qenë e errët me riga shiu si dhe në përball kalim ka pasur vetura për këtë arsye edhe nuk ka 

mundur t’i përdor dritat e gjata, kështu që të ndjerin e ka parë në një distancë 3 -4 m  e nuk ka 

pas mundësi frenimi ngase do të rrezikoheshin udhëtarët në autobus ndërsa ikja e kontaktit do të 

rrezikonte veturat  në shiritin e kundërt, personi ka pasur rroba ngjyrë të mbyllët dhe pa shenjë 

sinjalizuese , edhe po të ketë lëvizur me shpejtësi më të vogël, mënyra se si ka dal në rrugë tani i 

ndjeri dhe duke lëvizur brenda korsisë së lëvizjes 1m - 1.5m nga skaji i rrugës ( edhe pse ka 

pasur hapësirë të mjaftueshme jashtë shiritit qarkullues) nuk ka mundur  t’i ikë aksidentit .                            

Mbrojtjen e të akuzuarit e mbështet edhe ekspertiza e komunikacionit, sipas të cilës aksidenti ka 

ngjarë për shkak të lëshimeve të të ndjerit (këmësorit) , ndërsa i akuzuari e kishte ngarë mjetin 

brenda rregullave dhe shenjave të trafikut.  

Mendimin dhe konstatimin e ekspertit gjykata e ka pranuar në tërësi ngase ishte në masë 

të mjaftueshme i arsyetuar. 

Duke pas parasysh se i dëmtuari ka lëviz – ecja ka qenë e pa rregullt përgjatë rrugës në 

anën e djathtë ndërsa lëvizja e këmbësorëve është e obligueshme përgjatë rrugës në anën e majtë, 

ecja ka qenë brenda korsesë së rrugës edhe pse në vendin kritik ka ekzistuar hapësirë e 

mjaftueshme për ecje jashtë rrugës  si dhe ecja pa sinjalizim ndriques në vendin që nuk i është 

dedikuar këmbësorëve , ndërsa shpejtësia e lëvizje së mjetit në momentin kritik sipas vlerësimit 

të kësaj gjykate nuk ishte e papërshtatshme në situatën konkrete në trafik , siç ajo i vihet në barrë 

me aktakuzën e prokurorit publik . 

Këmbësori  pa vëmendje ka lëvizur brenda korsesë së rrugës, ecja e pa rregullt përgjatë 

rrugës në anën e djathtë , jashtë vendit të dedikuar për këmbësor,  i pandehuri këtë pengesë të 

papritur nuk ka mundur ta parashoh dhe as që ka mundur si shofer të ndërmarr diçka për ta 

evituar kontaktin me këmbësorin ( duke pasur parasysh gjendjen në trafik në rastin konkret). 

Meqenëse nuk është vërtetuar se deri te rrezikimi i trafikut publik dhe shkaktimin e 

pasojës së dëmshme ka ardhë me fajin e të akuzuarit , gjykata e ka liruar të akuzuarin nga akuza , 

në bazë të nenit 364.pika 1. 3 të KPRK-së. 

Në bazë të nenit 454 par.1 të KPPRK-së, është vendosur që shpenzimet e procedurës të 

bien në ngarkesë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

Vendimi për ta udhëzuar të dëmtuarin për realizimin e kërkesës pasurore juridike në 

kontest civil është bazuar në nenin  463 par.3 të KPPRK-së.  
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                        GJYKATA THEMELORE NE GJILAN- DEGA NE KAMENICE, 

Më datën 24.11.2016 .P.nr.5/2013 

 Sekretarja juridike,                                                                                    Gj y q t a r j a,                              

 _______________                                                                            ________________  

 Emine Zubaku,d.v.                                                                             Valbonë Dërvodeli,d.v. 

 

 

Këshilla  Juridike: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat  

                                15 ditësh nga dita  e marrjes së këtij aktgjykimi, Gjykatës së  

                                Apelit në Prishtinë, për mes kësaj gjykate. 

 

 

 


