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NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Teuta Krusha me 

pjesëmarrjen e praktikantit Shpend Makasqi procesmbajtëse, në çështjen penale të akuzuarit A. 

K. nga Prizreni, për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.6 lidhur 

me par.1 të KPK, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren – Departamenti i 

Përgjithshëm, nën numrin PP/II.nr.2373-7/2016 të datës 04.11.2016, në shqyrtimin fillestar në 

prezencën e prokurorit të shtetit Musli Gashi dhe të akuzuarit, me datë 08.06.2017 në prezencën e 

palëve publikisht morri dhe shpalli këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

Ndaj të akuzuarit 

 

 A. K. nga i ati D. dhe e ëma A. e lindur L., i lindur me datë data e lindjes... në Prizren ku 

edhe tani jeton rruga ... nr..., ka të kryer shkollën e mesme, hotelier, i pa martuar, me numër 

personal numri personal..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i gjendjes së mesme 

ekonomike. 

 

Në pajtim me nenin 363  par.1 nën par.1.1 të KPPK. 

 

REFUZOHET  AKUZA 

 

Me datë 22.08.2016 rreth orës 21:50 minuta, në Prizren rrugën ..., si pjesëmarrës në 

komunikacionin rrugor e shkel LSKRR, rrezikon jetën e njerëzve dhe pasurinë, gjatë lëvizjes me 

automjetin e markës “Citroen C3” me targa të regjistrimit me numër numri i targës..., me ngjyrë 

metalike, si pasojë e lëvizjes së pakujdesshme kur vjen në vendin kritik e humb kontrollin mbi 

automjetin, del nga rruga, godet shtyllën e ndriçimit publik, pas goditjes automjeti bartet anash 

dhe me pjesën e pasme e godet automjetin e markës “VW Passat” me targa të regjistrimit numri i 

targës..., me ngjyrë të kaltër, me ç’rast pos dëmeve materiale në automjete, lëndime të lehta 

pëson vet i akuzuari A. K.  

 

 Kësodore kishte për të kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 

par.6 lidhur me par.1 të KPK. 

 

         Për shkak se prokurori shtetit në Prizren – në shqyrtimin fillestar në mbështetje të nenit 363  

par.1 nën par.1.1 të KPPK, është tërhequr nga aktakuza.   

       

        Shpenzimet e procedurës penale bien në barë të mjeteve buxhetore të kësaj  gjykate. 

     

A r s y e t i m  

 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar aktakuzë 

nën numrin PP/II.nr.2373-7/2016 të datës 04.11.2016 kundër të akuzuarit A. K. nga Prizreni, për 

shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.6 lidhur me par.1 të KPK. 



 I akuzuari deklaroi se ditën kritike është e vërtet se ka shkel ligjin mbi komunikacionin 

rrugor por i njëjti konsideron se nuk është kryesi i veprës penale, pasi që është vet aksidentuar 

dhe lëndimet trupore ka pësuar ai vet. 

 

Në shqyrtimin fillestar në seancën e datës 08.06.2017 pas leximit të aktakuzës nga ana e 

prokurorit të shtetit dhe pas deklarimit të akuzuarit, prokurori i shtetit deklaroi se pas shqyrtimit 

dhe vlerësimit të shkresave të lëndës del se në rastin konkret nuk janë formuar elementet e veprës 

penale sipas aktakuzës, mirëpo qëndrojnë elementet e kundërvajtjës e paraparë me LSKRR, 

prandaj tërhiqet nga ndjekja penale sipas aktakuzës. 

 

Meqenëse prokurori shtetit gjatë shqyrtimit fillestar është tërhequr nga aktakuza kundër të 

akuzuarit, gjykata në pajtim me nenin 363 par.1 nën par.1.1 të KPPK, ka vendosur si në shqiptim 

të këtij aktgjykimi. 

  

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në kuptim të nenit 454 par.1 të 

Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

    

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.2436/2016 të datës 08.06.2017  

Procesmbajtësi                                                                                                             Gjyqtarja 

Shpend Makasqi                                                                                                        Teuta Krusha 

 

 

 

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

15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e marrjes së njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

të kësaj gjykate.  

 


