
                            P.nr. 1939/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

  GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i përgjithshëm, 

gjyqtari Gani Kastrati, me sekretaren Juridike  Shureta Ballxhi, punëtore e kësaj gjykate, 

në lëndën penale kundër të akuzuarit: I.J nga fsh. …. Komuna e Prizrenit,  për shkak të 

veprës penale rrezikim i trafikut publik nga neni 378. par. 9. të KP-së, sipas aktakuzës të 

Prokuroris Themelore në Prizren PP/II.nr. 413/14 të dt. 02.05.2014, pas mbajtjes së 

rishqyrtimit kryesor, në pranin e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren – 

departamenti i përgjithshëm Zejnullah Gashi, të akuzuarit I.J, mbrojtësit të tij Av. M.Q, 

me datë 24.11.2017, publikisht mori dhe shpalli  këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 
 I akuzuari: 

 

I.J- nga i ati N.e ëma L. e lindur Sh., i lindur me dt. ...., në fshatin .... Komuna e 

Prizrenit, ku dhe tani jeton, vozitës, i martuar babë i .... fëmijëve, ka të kryer shkollën e 

mesme, punëtor në .... në Prizren, i gjendjes së mesme ekonomike, boshnjak, shtetas i R. 

së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 
 

 Se me datën 11.02.2014 rreth orës 10:10 minuta, në Prizren në rr. “...”, në afërsi të 

“....”, nga pa kujdesia rrezikon trafikun publik, jetën e njerëzve dhe pasurisë, si 

pjesëmarrës në komunikacionin rrugor, duke drejtuar automjetin transportues – 

kamionetin të markës “....” me targa të regjistrimit ..., vepron në kundërshtim me nenin 

42. të LSKRR-së, në atë mënyrë që ndërmerr veprimin e kthimit mbrapa (rikverc), pa u 

siguruar paraprakisht se me këtë veprim nuk do të i rrezikoj pjesëmarrësit tjerë në 

komunikacion, ku me pjesën e pasme të majtë të rimorkios, e godet këmbësorin – të 

dëmtuarin Sh.M, i cili nga goditja rrëzohet për tokë duke pësuar çarje të mëlçisë, thyerje 

serike të brinjëve të anës së djathtë dhe gjakderdhje të brendshme, si pasoj e së cilës 

ndërron jetë në Spitalin Regjional në Prizren.  

 

Këso dore ka kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 

parag. 9. të KP-së.  

 

Andaj gjykata në kuptim të nenit 7,8,9,10,21,27,41,43,45, nenit 378 parag. 9 

lidhur me par. 6.  të KP-së dhe nenit 365 të KPP-së të akuzuarin e: 

 

G J  Y   K   O  N 
 

Me dënim burgu në kohëzgjatje prej 1 ( një ) viti, në të cilin dënim do ti 

llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 12.02.2014 deri me dt. 

28.02.2014. 
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 Obligohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas 

llogarisë së  Gjykatës, në emër të ekspertizës së komunikacionit shumën prej 40.88 

euro, si dhe paushallin gjyqësor të paguaj shumën prej 50 (pesdhjetë) euro, të gjitha 

këto  në afat prej l5 ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën 

kërcnim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t  i m 
 

Prokuroria Themelore në Prizren- Departamenti i përgjithshëm,  pranë kësaj 

gjykate ka parashtruar  aktakuzën PP/II.nr. 413/14 të dt. 02.05.2014, kundër të akuzuarit: 

I.(N).J nga fsh. ... Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale rrezikim i trafikut 

publik nga neni 378 par. 9 të KP-së. 

 

Gjykata në rishqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt. 24.11.2017 ka vepruar sipas 

sugjerimeve të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, sipas Aktvendimit PA1.nr. 

880/2017 të dt. 12.10.2017. 

 

Prokurori i shtetit Zejnullah Gashi në rishqyrtimin gjyqësor në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar: se qëndron pranë Aktakuzës PP/II.nr. 413/14 të dt. 

02.05.2014 kundër të akuzuarit I.J për shkak të veprës penale rrezikim i trafikut publik 

nga neni 378. par.9. të KP, pasi që i pandehuri ka pranuar fajësinë gjatë shqyrtimit 

gjyqësor, nga provat materiale të cilat gjenden në shkresat e lëndës si fotografimi dhe 

skicimi nga vendi i ngjarjes, ekspertiza e komunikacionit dhe ekspertiza tjera mjeko-

ligjore vërtetojnë pa asnjë dyshim se këtu i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën 

akuzohet. Andaj, i propozoj gjykatës që të njëjtin ta shpalli fajtor dhe ta dënoj sipas 

Ligjit. Me rastin e marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata të merë 

parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese për të akuzuarin. Si rrethanë lehtësuese të  

mare parasysh pranimin e fajësisë dhe raportet me të dëmtuarin, ndërsa si rrethana 

rënduese të merë parasysh mënyrën e kryerjes së kësaj vepre penale dhe pasojën e 

shkaktuar.    

 

Përfaqësuesi Ligjor i të dëmtuarit – të ndjerit Sh.M – djali i tij P.M, në 
fjalën përfundimtare në rishqyrtimin gjyqësor deklaron se:  nuk do të 
parashtroj kërkesë pasurore-juridike ndaj këtu të akuzuarit pasi që me të njëjtin 
jemi pajtuar familjarisht, tani kemi të rregulluar raportet familjare dhe i propozoj 
gjykatës që të mirët si rrethanë lehtësuese. 
 
 Mbrojtësi i të akuzuarit I.J - av. M.Q në fjalën përfundimtare në 
rishqyrtimin gjyqësor deklaron: konsideroj se janë krijuar kushtet Ligjore 
sidomos me faktin e pranimit të fajit nga i mbrojturi e veçanërisht pas informacionit 
nga pala e dëmtuar lidhur me pajtimin e thërras këtë gjykatë të e konkretizoj nenin 
75.të KPK-së lidhur me zbutjen e dënimit e në këtë drejtim sidomos për faktin se i 
mbrojturi është mbajtës i vetëm i familjes 6 anëtarësh më adekuate do të ishte 
konkretizimi i dispozitës Ligjore të nenit 52. të KPK-së ku parashihet kushtet për 
shqiptimin e dënimit me kusht meqenëse nëse ndodhet e kundërta kjo familje 6 
anëtaresh do të bëhet barë e shoqërisë pasi që ekzistenca e kësaj familje varet nga 
puna respektivisht marrëdhënia e punës e këtu të mbrojturit I.J. Më lejoni që të ju 
bashkëngjis Certifikatat lidhur me deklaratën për bashkësinë familjare sepse janë 
krijuar kushtet Ligjore dënim me kusht në rastin konkret e që kjo përputhet edhe 
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me rastet të tjera në  këtë gjykatë edhe kudo në Kosovë gjykata del me verdikt të 
akuzuarit të i shqiptohet dënim me kusht. E pikërisht për këtë në këtë fjalë time të 
fundit edhe unë e kam këtë propozim të cekur më sipër.  
 
 I akuzuari I.Jnë fjalën përfundimtare në rishqyrtimin gjyqësor 
deklaron: se e pranon fajësinë për veprën që ngarkohet e cila vepër ka ndodhur në 
mënyrë të papritur, shpreh keqardhje për familjen e të ndjerit, tani jemi pajtuar me 
familjen e të dëmtuarit kemi raporte të mira dhe përveç se e mbështes në tërësi 
fjalën përfundimtare të mbrojtësit tim i propozoj gjykatës që të më liroj gjegjësisht 
të më shqiptoj një dënim sa më të but me kusht pasi që jam mbajtësi i vetëm i 
familjes sepse nëse do të dënohem me burgim efektiv atëherë do të humbi vendin e 
punës që është ekzistenciale për familjen tim 6 anëtarësh.  
 

Gjykata në rishqyrtimin kryesor ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

 

Se me datën 11.02.2014 rreth orës 10:10 minuta, në Prizren në rr. “....”, në afërsi 

të “....”, nga pa kujdesia rrezikon trafikun publik, jetën e njerëzve dhe pasurisë, si 

pjesëmarrës në komunikacionin rrugor, duke drejtuar automjetin transportues – 

kamionetin të markës “....” me targa të regjistrimit ...., vepron në kundërshtim me nenin 

42. të LSKRR-së, në atë mënyrë që ndërmerr veprimin e kthimit mbrapa (rikverc), pa u 

siguruar paraprakisht se me këtë veprim nuk do të i rrezikoj pjesëmarrësit tjerë në 

komunikacion, ku me pjesën e pasme të majtë të rimorkios, e godet këmbësorin – të 

dëmtuarin Sh.M, i cili nga goditja rrëzohet për tokë duke pësuar çarje të mëlçisë, thyerje 

serike të brinjëve të anës së djathtë dhe gjakderdhje të brendshme, si pasoj e së cilës 

ndërron jetë në Spitalin Regjional në Prizren.  

 

Gjykata këto fakte i ka vërtetuar nga vet pranimi i të akuzuarit i cili si në 

shqyrtimin fillestar, dhe në rishqyrtimin kryesor vullnetarisht ka pranuar fajësinë. Gjykata 

sipas detyrës zyrtare konformë nenit 257. të KPP-së, në shkresat e lëndës nuk ka gjetur 

ndonjë provë të papranueshme, poashtu gjykata ka vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, dhe pranimi i fajit nga ana e të akuzuarit është 

bërë vullnetarisht sepse ky pranim mbështetet në faktet e qështjes që përmban aktakuza, 

nga se i akuzuari prej fillimit të hetimeve kundër tij e gjerë në shqyrtimin gjyqësor ka 

qenë i njoftuar me të gjitha provat materiale, dëshmitë të dëshmitarëve, raportin e 

mjekësor,  mendimin e ekspertit të komunikacionit dhe të fotodokumentacionit si prova 

materiale të cilat prova janë paraqitur  – të akuzuarit nga ana e PPK-ës në Prizren. 

 

Poashtu gjykata në tërësi ka ardhur në konkludim se pranimi i fajësisë në 

shqyrtimin fillestar publik, dhe në rishqyrtimin kryesor nga ana e të akuzuarit në tërësi 

është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 248. nga se nuk egzistojnë ndonjë nga arësyet 

dhe kushtet për hudhjen e aktakuzës dhe pushimin e procedurës penale, dhe nga këto 

fakte të qështjes që përmban aktakuza, gjykata ka ardhur në përfundim se në veprimet e 

të akuzuarit formohen të gjitha tiparet dhe elementet të veprës penale rrezikim i trafikut 

publik nga neni 378. par. 9.  të KP-së, dhe gjykata ka vendosur që të akuzuarin ta shpall 

fajtor dhe ta gjykoj në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar në tërësi përgjegjësinë 

penale juridike të tij. 

 

Gjatë marrjës së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit, gjykata ka vlerësuar të 

gjitha rrethanat në kuptim të dispozitës së nenit 73. të KPP – së, të cilat ndikojnë në 
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lartësin e dënimit, si rrethanë rënduese në veprimet e të akuzuarit ka gjetur peshën e 

veprës penale dhe pasojën e shkaktuar – tek i dëmtuari i cili në këtë aksident edhe ka 

vdekur, si rrethanë lehtësuese ka vlerësuar se i akuzuari gjerë më tani nuk ka qenë i 

gjykuar, ka pasur sjellje korrekte para gjykatës, vullnetarisht ka pranuar fajësinë, janë 

pajtuar me familjen e të dëmtuarit, e kjo nënkupton edhe pendimin e tij për kryerjen e 

veprës penale e cila është objekt i akuzës, dhe për këte gjykata ia shqiptoi dënimn me 

burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, me bindje se ky dënim i tillë i shqiptuar te i 

akuzuari do të ndikojë pozitivisht, dhe se i njejti i përgjigjet intenzitetit dhe shkallës së 

përgjegjësisë penale juridike, dhe se ky dënim i shqiptuar është në proporcion me veprën 

penale të kryer dhe në rrethanat personale të cilët i posedon i akuzuari. 

 

Vendimin mbi shpenzimet dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim të 

nenit 453. par. 1, të KPP.  

 

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

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr. 1939/17 të dt. 24.11.2017 

 

 

Sekretare Juridike                                            Gjyqtari                                          

Shureta Ballxhi                                                                                             Gani Kastrati  

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditëve, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


