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Numri i lëndës: 2018:055301 

Datë: 24.02.2020 

Numri i dokumentit:     00851271 

 

 

                        P.nr.176/2018 

NË EMËR TË POPULLIT 

  

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Valbone Xheladini, 

procesmbajtëse,  në lenden penale kundër të akuzuarit K.T, për shkak të veprës penale 

rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.9 e lidhur me par.6 të KP-ës, sipas aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore në Prizren PP.nr.1460-5/2017 të datës 05.02.2018, pas mbajtjes të 

shqyrtimit kryesor publik në pranin e prokurorit të shtetit në Prizren Shpend Binaj, të akuzuarit, 

mbrojtësi i tij sipas autorizimit, avokat R.B, si dhe përfaqësuesi si dhe përfaqësuesi juridik i të 

dëmtuarit, tanin të ndjerit V.B, babai i tij S.B, me datë 25.09.2019 morri dhe publikisht shpalli  

këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 I akuzuari: 

 

K.T, nga i ati F. dhe nëna Sh.e lindur D., i lindur me datë ... në fshatin ..., Komuna e ..., 

ku edhe e ka vendbanimin të përhershëm, ka të kryer shkollën e mesme, punëtor, i pa martuar, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

 

ËSHTË    FAJTOR  

 

Me datë 30.05.2017, rreth orës 21,00 minuta, në Prizren, në autostradën ..., saktësisht 

në dalje Prizren-Veri, i akuzuari duke lëvizur me automjetin e tij të markës “...” me targa ..., në 

kundërshtim me nenin 34, 35, 72 të LSKRR, kur arrin në vendin kritik shkakton aksident 

trafiku, e cila rezulton me vdekjen e të ndjerit V.B, kurse lëndime të rënda trupore merr 

vozitësi kamionit ... ... i dëmtuari Xh.N, me ç’ rast shkaktohen edhe dëme të konsiderueshme 

materiale,  

 

Këso dore ka kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.9 e lidhur 

me par.6 të KP-ës, 

 

Andaj gjykata ne kuptim te nenit 7, 41, 43 par.1 pika 1.2, 45, 47,  73, 74, 75, 76 dhe 

378 par.9  të KP-ës,  

 

Komform nenit 47 të KP te akuzuarit i shqipton:  
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DËNIM ME GJOBË  

 

Në shumë prej 5000 (pesë mijë) Euro, si dënim zëvendësues të dënimit me burgim në 

kohëzgajtje prej 6 (gjashtë) muajve, nga e cila shumë do ti zbritet koha e kaluar në paraburgim 

dhe ate nga data 30.05.2017 deri me datën 28.07.2017, duke llogaritur për çdo ditë të kaluar në 

paraburgim nga 20 euro, pra shuma e përgjithshme për kohën e kaluar në paraburgim 1.160 

Euro, andaj i akuzuari duhet të paguaj edhe shumën e mbetur të dënimit me gjobë dhe ate në 

shumë prej 3.840 euro, të cilën shumë i akuzuari është i obliguar ta paguaj në afat prej 15 

ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e në rast se dënimi i mbetur i dënimit me gjobë 

të shqiptuar nuk mund të ekzekutohet i njëjti do të zëvendësohet me dënim me burgim në 

kohëzgajtje prej 6 (gjashtë) muajve në të cilin dënim do ti llogaritej edhe koha e kaluar në 

paraburgim nga data 30.05.2017 deri me datën 28.07.2017,  

 

I dëmtuari: Xh.N, nga fshati ...,për realizimin e kërkesësë pronësore juridike udhëzohet 

në konetst të rregullt civil.  

 

Po ashtu obligohet i akuzuari të paguaj në emër të shpenzimeve të procedurës gjyqësore 

dhe ate  në emër të ekspertizës mjeko ligjore shumën prej 20,00 euro, si dhe në emër të 

shpenzimeve të komunikacionit shumën perj 40,00 Euro, si dhe në emër të  paushallit gjyqësor 

shumën prej 20,00 Euro, dhe në emër të mbrojtjes së viktimave shumën prej 30,00 Euro, të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë e këtij aktgjykimi, nën kërcenim të 

ekzekutimit të dhunshëm.  

 

A  r  s  y  e  t  i  m 
 

 Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën PP.nr.1460-

5/2017 të datës 05.02.2018, kundër të akuzuarit K.T, nga fshati ..., Komuna e Deçanit, për 

shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.9 e lidhur me par.6 të KP-ës. 

 

 Me datë 08.05.2019, Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar 

aktakuzën e përmirësuar PP.nr.1460-5/2017 kundër të akuzuarit K.T, nga fshati ..., Komuna e 

Deçanit, për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.9 e lidhur me 

par.6 të KP-ës. 

 

Prokurori i shtetit  Shpend Binaj, në fjalën e saj përfundimtare deklaron: qëndroj në 

tërësi pranë aktakuzës PP/II. nr. 1460-5/17 të datës  08.05.2019, kundër të  akuzuarit  kundër të 

akuzuarit  K.T, për shkak të për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 

par.9 lidhur me par.6  të KP-ës. dhe i propozoj gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta 

dënoj sipas ligjit, duke u bazuar në dispozitat e KP, meqenëse këtu i akuzuari në shqyrtimin  e 

sotëm në mënyrë vullnetare e pranoi fajësinë për veprën penale si në aktakuzë, i propozoj 

gjykatës që ti merr parasysh të gjitha rrethana  të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit, e si rrethanë lehtësuese ti merr parasysh pranimin e fajësisë nga i akuzuari në mënyrë 

vullnetare për veprën penale e cila i vihet në barë. 

 

Përfaqësuesi juridik i të dëmtuarit tani të ndjerit V.B , baba i tij S.B në fjalën e tij 

përfundimtare deklaron: mbetem si me lartë në deklaratën time lidhur me pranimin e fajësisë të 

cilin nuk e kundërshtova fare. 
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Mbrojtësi i të akuzuarit K.T, av. R.B në fjalën e tij përfundimtare deklaron: duke pasur 

parasysh faktin se i akuzuari ka pranuar fajësinë me ngel të deklarohem vetëm përkitazi me 

rrethanat të cilat janë me ndikim për vendosje lidhur me sanksionin penal . 

 

Në anën e të akuzuarit qëndrojnë një morri rrethanash lehtësuese e në anën tjetër , 

përpos rrethanave të cilat formojnë elementet e veprës penale, nuk qëndron asnjë rrethanë 

renduese . 

 

Lusim gjykatën që me rastin e vendosjes lidhur me dënimin, nga rrethanat lehtësuese 

posaçërisht të ketë parasysh se i akuzuari deri me tash nuk ka qenë i dënuar e as që ka ardhur 

në ndonjë mënyre ndesh me ligjin. 

 

I njëjti është relativisht i  moshës se re, në këtë aksident , siq është deklaruar edhe vetë i 

akuzuari, e ka humbur shokun më të mirë .  

 

Që nga fillimi i kësaj procedure i akuzuari ka pranuar fajësinë e aq më tepër qysh në 

fillim të procedurës penale është paraqitur kërkesë me shkrim për negocimin  e marrëveshjes 

për pranimin e fajësisë. 

 

Nga gjithë kjo lusim gjykatën që ndaj të akuzuarit të shqiptohet dënim sa më i butë, 

ngase konsiderojmë se vetë zhvillimi i kësaj procedure penale në mase të duhur ka ndikuar në 

përmirësimin e të akuzuarit. 

 

I akuzuari K.T, në fjalën e tij përfundimtare deklaron:  unë e përkrahi dhe e mbështes 

në tersi fjalën përfundimtare të mbrojtësit tim, keqardhjen që ndiej për pasojën e kësaj vepre 

penale e njëjta nuk mund të përshkruhet . Dua që babait tani të ndjerit V., baçit S. ti them këtu 

patra gjykatës që respekti dhe dashuria e madhe e kësaj familje nuk dom të shuhet kurrë, edhe 

përkundër humbjes së shokut tim.  

 

Gjykata në shqyrtimin kryesor ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Me datë 30.05.2017, rreth orës 21,00 minuta, në Prizren, në autostradën ..., saktësisht 

në dalje Prizren-Veri, i akuzuari duke lëvizur me automjetin e tij të markës “...” me targa ..., në 

kundërshtim me nenin 34, 35, 72 të LSKRR, kur arrin në vendin kritik shkakton aksident 

trafiku, e cila rezulton me vdekjen e të ndjerit V.B, kurse lëndime të rënda trupore merr 

vozitësi kamionit ... ... i dëmtuari Xh.N, me ç’ rast shkaktohen edhe dëme të konsiderueshme 

materiale,  

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, i cili në shqyrtimin gjyqësor vullnetarisht ka pranuar fajin, për shkak së cilës gjykata 

fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare gjykata nuk gjeti se ekziston ndonjë 

provë e pa pranueshme, gjithashtu gjykata në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit për veprën penale e cila i vihet në barrë e që pranimi i 

fajit është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzim dhe mbështete në fakte dhe prova 

materiale të cilat janë paraqitur në aktakuzë, për të cilat i akuzuari ka qenë i njoftuar me të 

gjitha provat materiale. Gjykata ka ardhur në përfundim, se pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit është bërë në pajtim me neni 248 të KPP-ës dhe faktet që përmban aktakuza, në 

veprimet e akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprës penale rrezikimi i trafikut publik 

nga neni 378 par.9 e lidhur me par.6 të KP-ës. 
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Me rastin e marrjes të vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoj të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 

lartësisë së dënimit, si rrethanë rënduese gjykata ka pasur parasysh pasojën e shkaktuar nga 

veprimet e të akuzuarit gjegjësisht me anë të kësaj vepre penale një person ka vdekur dhe katër 

të tjerë kanë pësuar lëndime trupore, e si rrethanë lehtësuese është marrë sjellja korrekte e tij 

pas kryerjes së veprës penale, pendimi i thellë i tij për veprën penale të kryera dhe premtimin 

para gjykatës që në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm dhe do të përmbahet nga veprimet e 

tilla, në kuptim të dispozitave të nenit 74 gjykata vlerësoi rrethanat personale dhe karakterin e 

të akuzuarit, është person familjar, baba i tre fëmijëve, moshën e të akuzuarit, bashkëpunimin e 

përgjithshëm të akuzuarit me gjykatën, shprehja e keqardhjes të akuzuarit për veprën penale të 

shkaktuar, si dhe sjelljen korrekte të tij gjatë shqyrtimit si dhe pas veprës penale të shkaktuar, 

andaj gjykata i shqiptoi të akuzuarit dënimin me gjobë në shumë prej 5000 (pesë mijë) Euro, si 

dënim zëvendësues të dënimit me burgim në kohëzgajtje prej 6 (gjashtë) muajve, nga e cila 

shumë do ti zbritet koha e kaluar në paraburgim dhe ate nga data 30.05.2017 deri me datën 

28.07.2017, duke llogaritur për çdo ditë të kaluar në paraburgim nga 20 euro, pra shuma e 

përgjithshme për kohën e kaluar në paraburgim 1.160 Euro, andaj i akuzuari duhet të paguaj 

edhe shumën e mbetur të dënimit me gjobë dhe ate në shumë prej 3.840 euro, të cilën shumë i 

akuzuari është i obliguar ta paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, e në rast se dënimi i mbetur i dënimit me gjobë të shqiptuar nuk mund të 

ekzekutohet i njëjti do të zëvendësohet me dënim me burgim në kohëzgajtje prej 6 (gjashtë) 

muajve në të cilin dënim do ti llogaritej edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 30.05.2017 

deri me datën 28.07.2017,  

duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë të tij dhe se me këtë 

dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen të jetë më i kujdesshëm dhe do të 

përmbahet nga veprimet e tilla.  

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi 

në kuptim te nenit 450 dhe 451 të KPP.  

 

 Vendimin mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontestin e rregullt civil, gjykata e bazoi në 

kuptim të nenit 463 të KPP-ës. 

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

     GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.176/2018 me datë 25.09.2019 

 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari,  

Valbone Xheladini                                                                                                 Luan Berisha 

 

 

UDHËZIM  JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së të njëjtës, Gjykatës së apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate,  

 

 


