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Numri i lëndës: 2018:031884 

Datë: 20.12.2022 

Numri i dokumentit:     03775136 

 

 

P.nr.122/15 

 

     NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ-DEGA KAÇANIK, Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni penal, Gjyqtarja Zajrete Muhaxheri, me sekretaren juridike Indira Beqa, në çështjen 

penale ndaj të pandehurit F.A nga fsh....- Kaçanik, i akuzuar për veprën penale, Rrezikimi i 

trafikut publik nga neni 370 par. 9 lidhur me par. 6 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Ferizaj PP/II.nr.286-1/15 të datës 24.03.2015, pas mbajtjes së shqyrtimit 

gjyqësor me datë 17.11.2022, në prezencë të: Prokurorit të Shtetit Avdullah  Abedini,  dhe të 

pandehurit,me mbrojtësin e tij me autorizim, av. N. R,  më datë 22.11.2022 mori dhe publikisht  

shpalli,  ndërsa më datë 20.12.2022 përpiloi këtë: 

 

 

  A K T GJ Y K I M 

 

 

I  pandehuri   F.A nga fsh...., Komuna Kaçanik,  i lindur më  dt. …, nga i ati S… dhe e ëma 

E…, e gjinisë G…, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i  martuar prind i 3 fëmijëve,  ka 

të kryer shkollën e mesme, i punësuar jashtë vendit-Gjermani,  i gjendjes së mesme 

ekonomike, me nr. personal: ... 

 

 

ËSHTË FAJTOR 
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Se me datë 02.03.2015 rreth orës 19:20 min.,  në vendin e quajtur “Fusha e Pajtimit” në 

fshatin,… Komuna Kacanik, duke e drejtuar automjetin e markës “…“, me targa të regjistrimit 

…, nga pakujdesia, duke vepruar në kundërshtim me dispozitat e nenit 54 të LSKRR-së, ka 

rrezikuar jetën e njerëzve,  në atë mënyrë që duke mos e përshtatur shpejtësinë e lëvizjes 

kushteve dhe rrethanave të krijuara në atë segment ( kushtet e errësirës) ,  me pjesën e 

përparme të automjetit e godet këmbësorin,  njëherit zyrtarin policor N. R., të cilin  nga goditja 

e hedh në parafango të veturës, e bart afërsisht 12,60 metra dhe përplaset në rrugë, me çrast 

fillimisht këmbësori pëson lëndime të rënda trupore, i cili pas dhënies së ndihmës së parë nga 

Emergjenca e Kacanikut, dërgohet në Emergjencë në Ferizaj dhe pas marrjes së ndihmës së 

parë dërgohet në QKUK  në Prishtinë , derisa me datë 03.03.2015 në ora 01:10 min. këmbësori 

i lënduar ndërron jetë.  

 

Me këtë veprim, i pandehuri F.A  ka kryer veprën penale,  Rrezikimi i trafikut publik nga neni 

378 par.9 lidhur me par.6 të KPRK-së. 

 

Prandaj gjykata në bazë të nenit 2,3,41,47,73,74 ,75 par.1 nenpar.1.3 dhe  nenit  76 par.1 

nënpar. 1.5  te KPK-së,  dhe nenit 359,360,361 dhe 365 të KPP-së,  e  

 

 

GJYKON 

 

 

Me dënim me  burgim ne kohezgjatje prej 180 ditesh, në të cilin do t’I llogaritet edhe koha e 

kaluar në arrest shtëpiak,  nga data 02.03.2015 deri me dt.03.04.2015, ndërsa pjesa tjetër e 

dënimit me burgim, konfor nenit 47 te KPRK-së, i  zëvendesohet  me  dënim me gjobë në 

shumë  prej 9500.00 €. 

 

I pandehuri është i  obliguar që denimin  me gjobë t’a paguajë pasi që ky aktgjykim të merr 

formën e prerë, ne afatin prej dymbedhjetë (12 ) muajve dhe ate në dhjetë (12) këste.  

 

Nëse i pandehuri nuk e paguan gjobën , gjykata do t’a zevendesoje dënimin me gjobë me 

dënim me burgim duke llogaritur shumen prej 20 € për çdo ditë burgu.   
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Detyrohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve procedurale të paguaje  pranë kësaj gjykate  

shumën prej 480.66 €,  kurse në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50,00€ , ndërsa për 

Fondin për Kompensimin e Viktimave te Krimit shumën prej 30.00 €, në afat prej 15 ditësh 

nga dita e plotëfuqishmërise së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë.  

 

 I dëmtuari F. R., nuk ka parashtruar kërkesë pasurore juridike.  

 

Konfor nenit 62 par.2 nenpar.2.7 dhe nenit 68 par.1  te KPK-së, te pandehurit i shqiptohet edhe 

Dënimi Plotësues: Marrja e lejes së vozitjes për të gjitha kategoritë në kohëzgjatje prej 1(nje) 

viti  nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën, PP/II.nr.286-1/15 të datës 24.03.2015, të 

pandehurin F.A,  e ka  akuzuar për veprën penale, Rrezikimi i trafikut publik nga neni 370 

paragrafi 9 lidhur me paragrafin 6 të KPRK-së, dhe ka kërkuar qe i njëjti të shpallet fajtor dhe 

të gjykohet sipas ligjit. 

 

Ne bazë të kësaj aktakuze gjykata ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin fillestar me dt.02.11.2018 

me te cilin rast, i pandehuri , pas prezentimit te aktakuzës nga prokurori I shtetit,  nuk e ka 

pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Ne shqyrtimin gjyqësor të mbajtur më 17.11.2022, prokurori i shtetit Avdullah Abedini,  

deklaroi se mbetet ne tërësi pranë aktakuzës së parashtruar pranë kësaj gjykate, pa ndryshime 

dhe plotësime. Në fjalën përfundimtare ka kërkuar nga gjykata që i pandehuri, të shpallet fajtor 

për veprën penale për të cilën akuzohet dhe pas vlerësimit të rrethanave  rënduese dhe 

lehtësuese, të njëjtit t’i caktohet sanksion penal i paraparë me ligj.  

 

I dëmtuari F. R., në fjalën e tij  në shqyrtimin gjyqësor deklaron se, nuk i bashkangjitet 

ndjekjes penale ndaj të pandehurit, ndërsa kërkesën pasurore-juridike e ka realizuar në 

procedurë civile. 
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I pandehuri ne fjalën e tij në shqyrtimin gjyqësor, pas ndëgjimit të dëmtuarit-dëshmitarit  F. R. 

, dëshmitarit B. D., dhe administrimit të provave materiale si: mendimi dhe konstatimi i 

ekspertit te komunikacionit Xh. M., ing.kom, i dt.08.03.2015, Raporti i Mjekësisë Ligjore në 

Prishtinë nr…., Mars 2015 për të ndjerin N. R., shiqimit të fotografive të vendit të ngjarjes, 

mendimit dhe konstatimit të ekspertit të komunikacionit rrugor, Dr.sc. N. D. i dt.27.11.2018, 

mendimin dhe konstatimin e grupit të ekspertëve të dt.22.09.2022 , e ka pranuar fajësinë për 

veprën penale për të cilën e ngarkon aktakuza. Në fjalën e tij i njëjti me tutje ka shtuar se i vjen 

shume keq për rastin e ndodhur dhe i premton gjykatës se në të ardhmen do të jetë shumë më i 

kujdesshëm për të mos u përsëritur raste të tilla, është hera e parë që i ka ndodhur një rast i 

tillë, dhe se familjarët e të ndjerit e kanë falur për aksidentin, dhe i kanë lejuar familjarët e të 

pandehurit që të marrin pjesë në ceremoninë e varrimit dhe për ngushëllime, mirëpo thekson se 

i njëjti nuk ka mundur që të shkojë në shtepinë e te ndjerit për ngushëllime, meqë i ndjeri ende 

e kishte nënën gjallë dhe e ka patur vështirë të takohet me të, por kanë qenë familjarët e të 

ndjerit të cilët e kanë takuar të pandehurin, meqë e kanë kuptuar se kjo ka ndodhur pa dashjen e 

tij.  I njëjti poashtu ka theksuar para gjykatës se,  jeton në shtetin e Gjermanisë qe 6 vite, dhe 

dënimi me burgim do t’í shkaktonte pasoja edhe te pjesa tjetër e familjes me të cilët jetojnë 

bashkë, andaj ka kërkuar nga gjykata që me rastin e marrjes se vendimit,  ti shqiptohet një 

dënim sa më i ulët që të jetë e mundur. 

 

Mbrojtësi me autorizim i të pandehurit, av. N. R., në fjalën e tij përfundimtare deklaroi se i 

pandehuri e ka pranuar fajësinë pas konsultimeve të mjaftueshme me te, dhe duke i patur 

parasysh benefitet dhe pasojat e pranimit të fajësisë,   prandaj edhe i ka kërkuar gjykatës që me 

rastin e shqiptimit të dënimit tí ketë parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese  të parapara me ligj, 

duke përfshire por pa u kufizuar në pranimin e sinqertë të fajësisë, pendimin real dhe të 

sinqertë për aksidentin e ndodhur, faktin se i njëjti është mbajtës i familjes 5 anëtarëshe, faktin 

se familjarët e të ndjerit nuk i janë bashkangjitur ndjekjes penale. Mbrojtësi poashtu ka kërkuar 

nga gjykata që me rastin e shqiptimit të dënimit të aplikojë dispozitat ligjore për zbutjen e 

dënimit, duke konsideruar se në rastin konkret janë plotësuar kushtet ligjore, prandaj edhe i ka 

kërkuar gjykatës qe te pandehurit tí shqiptohet një dënim me gjobë, i cili sipas tij do të kishte 

efektin e sanksionimit. 

 

I pandehuri e ka mbështetur në tërësi fjalën e mbrojtësit të tij. 
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Prokurori i shtetit nuk e ka kundërshtuar pranimin e fajësisë nga i pandehuri. 

 

Gjykata ka konstatuar se janë përmbushur kushtet nga neni 326  të KPP-së,  pasi që formoi 

bindjen se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajesisë, se pranimi i 

fajesise është  bërë vullnetarisht, se pranimi i fajit mbështetet në faktet e çeshtjes që përmban 

akuza, se aktakuza s nuk permban ndonjë shkelje të qartë ligjore. 

 

Nisur nga kjo gjendje e vërtetuar në procedurë,  gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit 

F.A  manifestohen të gjitha tiparet e  veprës penale,  Rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 

par.9 lidhur me par.6 të KPRK-së. 

 

Me rastin e matjes dhe caktimit te dënimit,  gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese 

dhe rënduese konform nenit 73 dhe 74 te KPK-se, kështu që si rrethanë lehtësuese gjykata mori 

faktin se i pandehuri e ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën e ngarkon aktakuza, 

pendimi i sinqertë dhe real për veprimin e tij, fakti që edhe i dëmtuari-tani i ndjeri  ka patur 

kontribut , edhepse sekondar,  në shkaktimin e aksidentit, fakti që familja e të ndjerit,  nuk i 

janë bashkangjitur ndjekjes penale, pastaj  si rrethanë lehtësuese gjykata gjeti edhe faktin se , 

bazuar ne evidencën penale të gjykatës, i pandehuri nuk është recidivist i veprave penale, 

gjegjësisht nuk ka asnjë rast te regjistruar me aktgjykim te formës se prerë , faktin se  i 

pandehuri  ka premtuar para gjykatës,  se në të ardhmen do të jete më i kujdesshëm që të mos 

përsëriten situata të tilla. Ndërsa rrethanë të posaçme rënduese gjykata gjeti shkallën e lartë të 

dëmit te shkaktuar nga i pandehuri, ku si pasojë ne rastin konkret ka humbur jetën një person, 

tani i ndjeri Nebih Ramadani , me të cilin i është shkaktuar dëm edhe familjes së tij. 

 

Andaj gjykata për këto arsye, të pandehurin F.A , i akuzuar  për veprën penale Rrezikimi i 

trafikut publik nga neni 370 par.9 lidhur me par.6 të KPRK-së,  e gjykoi me dënim si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke  vlerësuar se dënimi i caktuar është në proporcion me 

veprën si dhe sjelljen e të pandehurit, dhe se dënimi i shqiptuar është adekuat me intensitetin e 

rrezikimit të vlerave të mbrojtura, personalitetin e të pandehurit, prandaj edhe konsideron se ky 

dënim  do të ndikojë tek i pandehuri dhe personat tjerë që të shmangen nga  kryerja e  veprave 

penale,  dhe poashtu të forcojë detyrimin për respektimin e ligjit, dhe me këtë edhe  të arrihet 

në tërësi qëllimi i dënimit,  i paraparë në nenin 41 te KPK-së. 
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Vendimin për llogaritjen e kohës së kaluar në arrest shtëpiak , gjykata e mori në bazë të nenit 

83 par.1 të KPK-së. 

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës është i bazuar në dispozitën e nenit 450 par 2 të KPP-se.  

 

Vendimi për taksën në emër të Fondit për Kompensimin e Viktimave te Krimit, është marrë 

konfor nenit 39 par.3 nenpar.3.1 te Ligjit për Kompensimin  e Viktimave te Krimit. 

 

Vendimi për shqiptimin e dënimit plotësues është marrë konfor nenit 62 par.2 nenpar.2.7 dhe 

nenit 68 par.1  te KPK-se,  për shkak të pasojës së rëndë të shkaktuar nga aksidenti I trafikut 

dhe duke vlerësuar se edhe ky dënim do të kontribuojë në arritjen e qëllimit të dënimit të 

paraparë në nenin 41 te KPRK-së.  

 

Nga të cekurat e mësipërme u vendos si në dispozitivin e këtij aktgjykimi 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

 DEGA KAÇANIK 

P.nr.122/15 datë 20.12.2022 

 

    Sekretarja Juridike                                               Gjyqtarja,   

      Indira Beqa                          Zajrete Muhaxheri 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mundet të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditësh nga dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

Gjykate. 

 

 

 

 

 


