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Numri i lëndës: 2018:044094 

Datë: 18.12.2018 

Numri i dokumentit:     00191330 

P.nr.345/17 
 

    NË EMER TË POPULLIT 
 

 
GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEGA SUHAREKË, Gjyqtari Qemail Suka,  me 
pjesëmarrjen e Sek. Juridike Vjollca Haziraj, në lendën penale sipas P.Th. nga Prizreni 
Aktakuzës PP.nr. 818/15 te dt. 27.04.2017,  kundër te akuzuarit  Sh. Sh. nga fsh. M., 
komuna  Suharekë, për shkak te veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 
par. 9  te KP-se, në prezencë të prokurorit te PTH-së,  nga Prizreni Atnor Skoro, te 
akuzuarit dhe mbrojtësit të tij avokatit me autorizim N. B., Pas përfundimit të seancës për 
Pranimin e Marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë  me dt.26.11.2018,  mori publikisht 
shpalli dhe me date 10.12.2018  përpilo këtë:  
 

A K T GJ Y K I M 
 
 I akuzuari  Sh. Sh., nga i ati S., e ëma O., e lindur D., i lindur me dt. 20.06.1996 ne 
fsh. M., ku dhe tani jeton, i pa martuar, ka te kryer shkollën e mesme, i gjendjes se mesme 
ekonomike, me parë i pa dënuar shqiptar shtetas i Republikës se Kosovës. 
 

ËSHTË   FAJTOR 
 

Sepse me date  19.03.2015, rreth orës 18.40 minuta, në rrugën lokale Sh. – M. 
përballë N.P.P “I.” nga pakujdesia rrezikon trafikun publik dhe jetën e njerëzve ne atë 
mënyrë qe duke drejtuar automjetin e udhëtareve te markës “VW P.’’,te pa regjistruar, 
vepron ne kundërshtim me nenin 54 te LSKRR-se, duke mos ia përshtatur shpejtësinë e 
lëvizjes se automjetit kushteve, gjendjes dhe rrethanave ne rruge, si dhe duke mos pasur 
kujdesin e  shtuar ne vendbanim ndaj këmbësorëve, kur vie ne vendin kritik, me pjesën  e 
përparme te anës se djathtë te automjetit godet te dëmtuarin – këmbësorin Q. B., i cili ne 
atë moment po kalonte rrugën nga ana e djathte ne drejtim te automjetit ku nga inercioni 
i goditjes i dëmtuari hidhet rreth 21.70 m, duke pasur lëndime te renda trupore – rrezik 
për jetë ku si pasoje me dt. 25.03.2015 ne QKUK ne Prishtine ndërron jete. 
 
      Me këtë ka kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par. 9  
te KP-se 
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 Prandaj, kjo gjykatë në bazë të nenit 233 par. 19, 20, 21, 22 të  KPP-së,  sipas 

marrëveshjes  
       për pranimin e fajësisë PP/II nr. 818/15 të dt. 10.05.2018,  të  akuzuarin e gjykon me: 

    
DENIM ME BURGIM 

 
Prej gjashtë (6) muajve, i cili dënim do ekzekutohet në afatin prej 15 dite pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
 
Me pëlqimin e të akuzuarit: 

 
Denimi me burgim i zëvendësohet në: 

 
DENIM ME GJOBË 

 
Ne shumë prej 3000 (tre mije) euro, i cili dënim do te ekzekutohet në afat prej 30 

ditëve, pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi.  
 
Obligohet i  akuzuari qe ne emër te shpenzimeve te ekspertizës se komunikacionit 

te paguaj shumen prej 40.88 euro,  ne emër te kompensimit te viktimave te krimit 
shumën prej 30 euro, si dhe paushallin gjyqësor ne shume prej 50 euro, te gjitha këto pas 
plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

    
Udhëzohet, përfaqësuesi i të ndjerit, N. Q. B. nga fsh. N. Komuna Suhareke,  qe 

kërkesën pasurore-juridike, ta realizoj ne kontest te rregullt civil. 
    

A  r  s  y  e  t  i  m 
 
       P.TH. nga Prizreni me aktakuzën, PP/II nr.818/15 të datës  27.04.2017, ndaj të 
pandehurit Sh. Sh. nga nga fsh. M. Komuna Suhareke, për shkak të dyshimit të bazuar se 
ka kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par. 9 i Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës, të cilën, në seancën dëgjimore lidhur me pranimin e marrëveshjes 
për pranimin e fajësisë, e ka përfaqësuar P.SH. nga Prizreni Atnor Skoro,  Pas përfundimit 
të seancës për pranimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë  me dt.26.11.2018. 

Pasi që i akuzuari dhe mbrojtësi i tij av. N. B. dhe prokurori i shtetit kane arritur 
marrëveshjen për pranimin e fajësisë gjykata ne seancën e datës 26.11.2018 e ka pranuar 
marrëveshjen për pranimin e fajësisë e cila është konform nenit 248 e lidhur pa presion 
dhe ne mënyrë vullnetare duke pasur parasysh se i pandehuri e ka kuptuar aktakuzën si 
dhe natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë. 

 
Nga marrëveshja e pranimit të fajësisë si dhe nga shkresat e lendes dhe me vet 

pohimin e ta pandehurit ne procedure gjykata e ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 
‘’Sepse me date  19.03.2015, rreth orës 18.40 minuta, në rrugën lokale Sh. – M. 

përballë N.P.P “I.” nga pakujdesia rrezikon trafikun publik dhe jetën e njerëzve ne atë 
mënyrë qe duke drejtuar automjetin e udhëtareve te markës “VW P.’’,te pa regjistruar, 
vepron ne kundërshtim me nenin 54 te LSKRR-se, duke mos ia përshtatur shpejtësinë e 
lëvizjes se automjetit kushteve, gjendjes dhe rrethanave ne rruge, si dhe duke mos patur 
kujdesin e s shtuar ne vendbanim ndaj këmbësorëve, kur vie ne vendin kritik,  
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me pjesën  e përparme te anës se djathtë te automjetit godet te dëmtuarin – këmbësorin 
Q. B., i cili ne ate moment po kalonte rrugën nga ana e djathte ne drejtim te automjetit ku 
nga inercioni i goditjes i dëmtuari hidhet rreth 21.70 m, duke pasur lëndime te renda 
trupore – rrezik pe jete ku si pasoje me dt. 25.03.2015 ne QKUK ne Prishtine ndërron 
jete.’’ 
Gjykata vlerëson se nga kjo gjendje faktike e vërtetuar janë formuar elementet e veprës 
penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par. 9  te KP-se. 

Ku gjykata në bazë të nenit 233 par. 19, 20, 21, 22 të  KPP-së,   ka pranuar 
marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë  PP/II nr. 2864-4/17 të dt. 30.11.2017, dhe të 
akuzuarit i ka shqiptuar dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 233 
par. 18, 19, 20, 21, 22 të  KPP-së. 
     
 Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike gjykata e mori ne kuptim te nenit 463 te KPP-së.                  
Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u mori ne kuptim te nenit 452 par. 1   te KPP-së.  
 

GJYKATA THEMELORE  PRIZREN – DEGA NË SUHAREKE 
 
                                                                                                                            Gj y q t a r i  
                                                           Qemail  Suka 
 
                                                                         
 
KESHILLE   JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka  të drejtë ankese në 

                                             afat prej 15 dite, nga dita e marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit  
                                         në Prishtine, përmes kësaj Gjykate.  


