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Numri i lëndës: 2018:037832 

Datë: 27.07.2018 

Numri i dokumentit:     00091710 

 

P.nr.849/16 

NË EMER TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË, Gjyqtari Qemail 

Suka, me Sek. Juridike  Vjollca Bytyqi, ne lenden penale PP.II.nr. 2337-7/16, e datës 

07.11.2016, kundër te akuzuarit I Xh Sh nga fsh. D  Komuna Suharekë, per shkak te veprës 

penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par. 6 lidhur me par. 1 i Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës, në prezencë të prokurorit te PTH-së  nga Prizreni Musli Gashi,  dhe te  

akuzuarit, në seancën  e shqyrtimit  fillestar,  te mbajtur me dt.19.07.2018  mori publikisht  

shpalli dhe me date 27.07.2018 perpiloi këtë:   

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari  I Sh i lindur më 05.03.1966, me numër personal ........, nga i ati  Xh, e ema  S,  e 

lindur G, i martuar, baba i kater femijeve, ka e kryer shkollen fillore, i gjendjes se dobet 

ekonomike, i pa denuar me pare, shqiptar shetatas i Republikes se Kosoves 

ESHTE  FAJTOR 

 

Sepse me dt. 19.08.2016 rreth ores 13:30 , ne rrugen “S” perball marketit “F” ne 

Prizren, na pakujdesia  rrezikon trafikun publik, jeten e njerezve dhe pasurine, ne ate menyre 

qe duke vepruar ne kundershtim me nenin 150 te LSKRR-se, duke mos patur kujdesin e shtuar 

brenda vendbanimit, si dhe duke mos ia pershtatur shpejtesin e levizjes se automjetit kushteve, 

gjendjes dhe rrethanave ne rruge, duke drejtuar automjetin e udhetareve te markes “VW P”, pa 

targa te regjistrimit, me ngjyre hiri, kur vije ne vendin kritik me pjesen e parme te automjetit 

godet kembesoren G D, e cila perplaset ne asfalt, me qrast e demtuara peson lendime te lehta. 

Me kete ka kryer vepren penale, rrezikimi  i trafikut publik, nga neni 378 par. 6, 

lidhur me par. 1 te KP-së.  
     Andaj gjykata në kuptim të nenit 41, 43, 45, 73, 74, 85, 86, dhe neni 378 par. 1 lidhur 

me parag.6 te  KPP si  dhe 359  par. 1 dhe 2  i  shqipton:   

  

Vërejtje Gjyqësore 

 
Obligohet i akuzuari që ne emër të ekspertizes mjeko ligjore ta paguaj shumën prej 20 

euro, në emër të ekspertizës së ekspertit të  komunikacionit shumën prej 40.88 euro,  në emër të 

kompenzimit të viktimave të krimit shumën prej 30 euro, si dhe paushallin  gjyqësor në shumë 

prej 20 euro,  te gjitha keto pas plotfuqishmeris se këtij  aktgjykimi.               
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             E dëmtuara:  G D përmes perfaqesuesit ligjor,  nga fsh. S Komuna Suhareke, për 

realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet ne kontest të rregullt civil.  

  

A r s y e t i m 

 

 PTH-e me aktakuzë PP.nr. 2337-7/16, e datës 07.11.2016,  e ka akuzuar I Xh Sh nga 

fsh. D  Komuna Suharekë, per shkak te veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 

par. 6 lidhur me par. 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, te cilen gjatë seancës se 

shqyrtimit fillestare e  ka përfaqësuar PSH nga Prizreni Musli Gashi  i cili  ne tërësi ngel pranë 

te dhënave si ne aktakuzë,  qe i akuzuari te shpallet fajtor dhe te dënohet sipas ligjit. 

             Gjykata ne shqyrtimin e sotëm  dhe me vet pranimin e veprës penale nga ana e te 

akuzuarit ka vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi      

             Këtë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar nga vet  pranimi i te akuzuarit  i cili ne 

shqyrtimin fillestare  e ka pranuar fajësinë. 

           Gjykata sipas detyrës zyrtare konform nenit 257 te KPP-së,  ne shkresat e lendes nuk ka 

gjetur ndonjë prove te pa pranueshme dhe po ashtu gjykata ka vërtetuar se i akuzuari, e  ka 

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

bere vullnetarisht ne shqyrtimin fillestare  pranimi është mbështetur ne faktet e çështjes qe 

përmban aktakuza,  te cilat gjinden ne shkresat e lendes si dhe  provat  materiale  te  paraqitura 

ndaj te akuzuarit nga ana e PTH-së ne Prizren. 

Gjykata po ashtu ne tërësi ka ardhur ne përfundim se pranimi i fajësisë ne shqyrtimin 

fillestare nga ana e te akuzuarit,   është bërë ne pajtim me dispozitat e nenit 248 te KPP-ës, nga 

se nuk ekziston ndonjë nga aresyet dhe kushtet për hudhjen e aktakuzës, apo pushimin e 

procedurës penale.  

Gjykata pati parasysh me këtë masë të shqiptuar, vrejtje gjyqsore që kryersit ti bëhet me 

dije se ka kryer një vepër të dëmshme dhe të rrezikshme, që përbën vepër penale për të cilën 

nëse ai serish kryen vepra të tilla, gjykata do ti shqiptoj sanksion më të rendë penal. 

Gjykata gjate marrjes se vendimit mbi dënimin ka vlerësuar te gjitha rrethanat ne 

kuptim te nenit 73, 85 dhe 86 te KP-së, te cilat ndikojnë ne lartësinë e dënimit.  

              Gjykata si rrethane lehtësuese mori për baze se i akuzuari ka pasur qëndrim korrekt 

ndaj Gjykatës, ka bere pranimin e fajësisë ne mënyrë vullnetare, është penduar për veprën e 

kryer, është hera e pare qe bie ndesh me Ligjin, vepren penale e ka kryer nga pakujdesia, 

gjithashtu ka vlerusar se verejtja gjyqesore eshte e mjaftueshme per te arritur qellimin denimit. 

                Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike 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 SUHAREKË 

 

                                                                                                                      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.  


