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Numri i lëndës: 2018:068368 

Datë: 11.12.2018 

Numri i dokumentit:     00186657 

 
P.nr. 558/2012 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN- DEGA NË SUHAREKË- me gjyqtarin e vetëm 
gjykues, Qemail Suka dhe sek. Juridike Vjollca Haziraj, në qështjen penale ndaj të 
akuzuarit Q. A. S. nga Fshati S., Komuna Suharekë, për shkak të veprës penale rrezikimi i 
trafikut publik nga neni 297 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 3 të KPK-së, i akuzuar nga 
Prokuroria Themelore në Prizren sipas aktakuzës PP.nr. 1847/12 e datës 14.08.2012, pas 
mbajtjes së seancës publike të shqyrtimit gjyqësor në praninë e palëve: Prokurorit të 
shtetit Atnor Skoro, të akuzuarit Q. S. dhe mbrojtësit të tijë av. A. R., të demtuarit I. G. dhe 
përfaqësuesit të tijë procedural av. Q. M., me datën 27.11.2018 shpalli dhe më datën 
10.12.2018 përpiloi me shkrim këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

Ndaj të akuzuarit Q. S. nga i ati A. dhe e ema H.- me mbiemer të vajzëris S., i lindur më 
04.02.1981 në Suharekë, tani me banim në fshatin S., Komuna Suharekë, i martuar, baba i 
dy femijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, me numer personal ............., ka të kryer 
shkollen e mesme, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 
Kosovës. 
 

REFUZOHET AKUZA 
 

Sepse me dt. 02.12.2011, rreth orës 09:15 min, në Suharekë, pikërisht tek udhëkryqi që 
lidh fshatin R., duke shkel Ligjin mbi trafikun publik, vepron në kundërshtim me nenin 54 
dhe 71 të LSKRR-së dhe nga pakujdesia rrezikon trafikun publik, aq sa vë në rrezik jetën e 
njerzëve dhe pasurinë, në atë mënyrë që duke drejtuar automjetin e udhëtarëve të 
markës ‘’Audi 6’’ ngjyrë hiri metalike, me targa të regjistrimit 04 ... BN, kur arrin në 
vendin kritik duke mos ia përshtatur shpejtësinë e levizjes kushteve dhe rrethanave në 
rrugë, njëherit duke filluar tejkalimin e automjeteve në vendin ku me shenjë të 
komunikacionit tejkalimi është i ndaluar, ku kalon në shiritin e komunikacionit, nga 
drejtimi i kundërt dhe godet automjetin e udhëtarëve të markës ‘’VW Golf’’, ngjyrë e 
verdhë, me targa të regjistrimit ...-KS-..., të cilin e drejtonte I. G., me q’rast me këto 
veprime përveç dëmeve materiale në automjete, lëndime të rënda trupore pëson i 
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dëmtuari I. G., lëndime këto të konstatuara nga eksperti mjeko-ligjor, dr. A. S., të dhënë 
me dt. 19.07.2012. 
 
Me këto veprime kishte për të kryer vepren penale rrezikimi i trafikut publik nga 
neni 297 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 3 të KPK-së. 
 

 Për shkak se prokurori i shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor është tërhequr nga 

akuza. 

 
Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të buxhetit të kësaj Gjykate. 
Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore-juridike-udhëzohet ne kontest te 
rregullt civil. 

Arsyetim 
 

Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuzën PP.nr. 1847/12 e datës 
14.08.2012, ndaj të akuzuarit Q. A. S. nga Fshati S., Komuna Suharekë, për shkak të veprës 
penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 297 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 3 të KPK-
së. 
Prokurori i shtetit Atnor Skoro në seancen e shqyrtimit gjyqësor me daten 27.11.2018 ka 
hequr dorë nga akuza kundër të pandehurit Q. A. S.. 
Pasi që prokurori i shtetit ka hequr dorë nga akuza deri në përfundim të shqyrtimit 
gjyqësor, Gjykata konform nenit 363 par.1 nën par. 1.1. KPPRK-së ka marrur aktgjykim 
me të cilin është refuzuar akuza. 
Për shpenzimet procedurale u vendos konform nenit 454 par.1, pasi që në këtë qështje 
penale është refuzuar akuza. 
Nga të gjitha këto u vendos si ne dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 
 
 

GJJYKATA THEMELORE NË PRIZREN- DEGA NË SUHAREKË,  
 P.nr.558/2012 dt. 10.12.2018                                                                                                               

                                                                                                                                           
                                                                                                                                     
                                                                                                                        GJYQTARI 
                                                                                                          Qemail Suka 
 
 
 
KËSHILLA JURIDIKË: kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesa në afat prej l5 
ditëve, pas pranimit  të njëjtit - Gjykatës së Apelit të në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj 
gjykate. 


