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Numri i lëndës: 2018:059508 

Datë: 27.02.2020 

Numri i dokumentit:     00862063 

P. nr. 266/16 

               NË EMËR TË POPULLIT 
 

Gjykata Themelore Gjakovë/ Dega Malishevë- Departamenti i Përgjithshëm- gjyqtari i vetëm 

gjykues Njazi Morina, me zyrtaren ligjore Albane Morina, në lëndën penale kundër të akuzuarit  

F. K. nga fshati T., Komuna e Malishevës, për shkak të veprës penale rrezikim i trafikut publik 

nga neni 378 par. 6 lidhur me 1 të KPRK-së, duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Gjakove, me numër PP. nr. 615/2016, të datës 21.09.2016, pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor dhe publik me datë 02.09.2019 ku prezent ishin prokurori i shtetit Dëshirë 
Jusaj, i akuzuari F. K. dhe mbrojtësi i tij Xh. B., mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

Ndaj të akuzuarit F.K., nga i ati B. e ëma M. e gjinisë J., lindur më  datën ..., në fshatin T., 

Komuna e Malishevës, jetoj në I., shqiptar, shtetas i R. së Kosovës, më parë i pa dënuar, i 

martuar, atë  i 3 fëmijëve, ka te kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, 

me numër personal .... 

  
Në kuptim të nenit 363, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.1 dhe 1.3 të Kodit të Procedurës Penale të 

Kosovës  

 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

HUDHET aktakuza e Prokurorisë Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm, PP. 

nr.615/16 të dt. 21.09.2016, sa i përkite veprës penale rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par. 

6 lidhur me 1 të KPRK-së, pasi që vepra penale për të cilën akuzohet nuk përbën vepër penale. 

 

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

 

Të dëmtuarit : S. (M.) M. nga fshati P., Komuna e Malishevës dhe M. (S.) K., D. (F.) K. të dy nga 
fshati T., Komuna e Malishevës, për realizimin e kërkesave pasurore juridike udhëzohen në 

kontest të rregullt civil. 

 

A r s y e t i m i  
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Prokuroria Themelore Gjakovë, me datë 29.09.2016, ka ngritur aktakuzën me numër PP.nr. 

615/2016, te dt. 21.09.2016 kundër të akuzuarit F. K. nga fshati T., Komuna e Malishevës, për 

shkak të veprës penale rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par. 6 lidhur me 1 të KPRK-së. 

Në shqyrtim gjyqësor dhe publik të mbajtur me datë 02.09.2019, ku prezent ishin prokurori i 

shtetit Dëshirë Jusaj, i akuzuari F. K. dhe mbrojtësi i tij Av. Xh. B.. 

 

Prokurori i shtetit e lexoi aktakuzën PP.nr.615/16 të datës 21.09.2016, pas leximi të aktakuzës 

bën rikualifikimin e veprës penale që ne vend ku shkruan vepra penale rrezikim i trafikut publik 

nga nenin 378 par.7 dhe 6 të KPRK-së dhe duhet te jetë nga nenin 378 par. 6 lidhur me 1 të 

KPRK-së, për shkak se konsideroj së më ligjin e Ri penal kjo vepër kalon ne kundërvajtje. 
  
I akuzuari dhe mbrojtësi i ti pajtohen me ri kualifikimin e veprës penale. 
  
Gjykata pas vlerësimit të lëndës si dhe shkresave të saj e duke vepruar në pajtim me nenet 2 dhe 

3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës nr. 06/L-074, Parimin e ligjshmërisë dhe Zbatimit të 

ligjit më të favorshëm, si dhe doktrina juridike "lex posterior derogat legi priori", ligji më i ri e 

tejkalon ligjin më të vjetër, e duke pas parasysh faktin se Kodi Penal i Republikës së Kosovës 

nr. 06/L-074 ka hyrë në fuqi me dt.14.04.2019, ndërsa në veprën penale rrezikim i trafikut publik 

nga neni 370 Kodit Penal të Republikës së Kosovës nr. 06/L-074 e cila është ekuivalente me 

veprën penale, rrezikim i trafikut publik  nga neni 378 i KPRK-së, në kuadër të veprimeve 

inkriminuese nuk e ka paraparë edhe shkaktimin e lëndimit të lehtë trupor, veprim me të cilin 

mund të kryhet vepra penale Rrezikimi i trafikut publik nga neni 370 i Kodi Penal i Republikës 

së Kosovës nr. 06/L-074.  
 

Sipas Udhëzimit të Gjykatës Supreme te Republikës se Kosovës te dt. 30 maj 2019 ne piken b 

ku përcakton se : “Në bazë të dispozitave të nenit 370 të KPK-së, të cekura në pikën a) të këtij 

Udhëzimi, tani më nuk parashihet vepra penale Rrezikimi i trafikut publik, e cila rezulton me 

lëndime te lehta trupore”, ne piken d ku përcakton se “Lëndët, të cilat janë në punë, në Gjykatat 

Themelore të Kosovës, sipas aktakuzës së Prokurorit të Shtetit, për shkak të veprës penale, 

Rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par. 6 lidhur me par. 1 ose 2 të KPK-së, të shfuqizuara, 

në të cilat nuk ka filluar shqyrtimi gjyqësor, duhet te hidhen, ndërsa nëse ka filluar shqyrtimi 

gjyqësor, gjykata duhet te vendose në bazë të aktgjykimit refuzues”.       

 

Andaj gjykata mbi bazën e neneve dhe parimeve të lartcekura konstaton se në rastin konkret 

veprimet e të akuzuarit nuk përbëjnë vepër penale pasi që shkaktimi i lëndimit të lehtë trupor  

nuk është paraparë si veprim inkriminues i veprës penale Rrezikimi i trafikut publik nga neni 

370 i Kodi Penal i Republikës së Kosovës nr. 06/L-074. 

 

Nga të dhënat e paraqitura më lartë gjykata konstaton se në rastin konkret janë plotësuar kushtet 

ligjore që kundër të akuzuarës të hudhet aktakuza dhe të pushohet procedura penale, prandaj në 

pajtim me nenin 3, 370 par.1 të Kodi Penal i Republikës së Kosovës nr.06/L-074, Udhëzimit të 

Gjykatës Supreme te Republikës se Kosovës te dt. 30 maj 2019 ne piken b dhe d, nenit 253, par.1 

dhe 358 par.1 nën paragrafi 1.3 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë në bazë të nenit 454 paragrafi  1 i KPPK-së. 

Vendimi për udhëzimin e palëve të dëmtuara në kontest civil, për realizim e kërkesave pasurore 
juridike, është marrë bazuar në nenin 463 paragrafi 2 të KPPK-së. 
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Nga të lartcekurat dhe në bazë të nenit 363, paragrafi 1, nën paragrafi 1.1 dhe 1.3 të KPPK-së, 

nenit 253, par.1, 358 par.1 nën paragrafi 1.3 të KPPK-së, lidhur me Udhëzimin e Gjykatës 

Supreme te Republikës së Kosovës te dt. 30 maj 2019 ne piken b dhe d, gjykata vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA  THEMELORE  GJAKOVË/ DEGA MALISHEVË 

DEPARTAMENTI  I  PËRGJITHSHËM 

P. nr.266/16,  Datë: 02.09.2019 

 

Zyrtarja ligjore                                              Gjyqtari  

Albane Morina                           Njazi MORINA 

____________                                       ____________ 

              

KËSHILLË JURIDIKE:   

 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit në Prishtinë,  në afat 

prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa  dorëzohet përmes 

kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.  

 

 

 

 

 


	Arsyetimi

