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                                                                                                                P.nr.519/14 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA MALISHEVË, Divizioni penal, 

më gjyqtarin Lulzim Paçarizi, si dhe zyrtaren administrative Hatixhe Begaj, në çështjen 
penale ndaj të akuzuarit M. E., për shkak të veprës penale rrezikim i trafikut publik nga 
neni 378 parg.6 lidhur me parg.1 të KPRK-së, ndërsa sipas aktakuzës PP.nr.1155/2014 
të dt.18.11.2014, pas mbajtjes të shqyrtimit gjyqësor, ku  prezent ishin Prokurori i shtetit 
Enis Gashi dhe i akuzuari M. E., e gjykata më dt.23.07.2019, merr këtë, ndërsa me 
dt.16.08.2019 përpilon këtë: 
 

A K T G J Y K I M 
 
I AKUZUARI: M. E., nga i ati E. dhe ëma N., e lindjes K., i lindur më datën …., 

në fshatin G., Komuna e P., tani jeton në F. K. Rr. “.” S., hyrja .., nr…, me nr. personal 
…, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës,  i martuar, i ati i 3 fëmijëve, ka të kryer 
shkollën e mesme, i pa punë, i gjendjes së dobët ekonomike. 
 
Në kuptim të nenit 363 par.1,  nënpar.1.3 të KPPK-së, 

 
                REFUZOHET AKUZA 

 
Për shkak se, me datë 12.05.2014, rreth orës 10:35min, në rrugën “Rilindja 

Kombëtare” në Malishevë, duke drejtuar automjetin e tij – kamion të tipit “M. 33T” me 
targa të regjistrimit …, ka rrezikur trafikun publik, pasurin në masa të mëdha dhe jetën 
e njerzve, ashtu që me të arritur tek lokali “DPT D.” në Malishevë, duke mos e 
përshtatur shpejtësinë e lëvizjes dhe distancën e mjaftueshme në mes automjeteve, e 
godet me pjesën e përparme automjetin e tipit Kombi “VW T4” mbrapa i cili ishte i 
ndaluar, kështu që ka drejtuar automjetin në kundërshtim me nenin 54 dhe 126 të ligjit 
mbi sigurinë e komunikacionit rrugor, edhe pse i vetdijshëm se me një veprim të tillë 
do të vjen deri tek pasoja e ndaluar, lehtas e ka marrë se në momentin e duhur do t’i 
shmangte, në atë mënyrë që ka shkaktuar lëndime të lehta trupore të dëmtuarit I. M., 
konstatuar nga ekspertiza mjeko-ligjore e Dr.N. H.me dt.16.10.2014. 
 

-Me çka kishte për të kryer veprën penale rrezikim i trafikut publik nga neni 378  
parg.6 lidhur me parg.1 të KPRK-së. 
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Për shkak se vepra penale për të cilën akuzohet nuk përbën vepër penale (sipas Kodit 
të Ri Penal). 
 
I dëmtuari I. M. nga fshati G., komuna e Malishevës, lidhur me kërkesën pasurore 
juridike, udhëzohet në kontestin e rregullt civil. 
 
Shpenzimet e procedurës penale mbesin barrë e buxhetit të gjykatës. 
 
 A r s y e t i m 
 

PTH-Gjakovë me  aktakuzën PP.nr.1155/2014 të dt. 18.11.2014, e ka akuzuar 
M.E., për shkak të veprës penale rrezikim i trafikut publik nga neni 378 parg.7 lidhur 
me parg.6,  duke i propozuar gjykatës që të pranoj kërkesën për dhënien e urdhrit 
ndëshkimor dhe të pandehurit  t`i  shqiptohet dënimi me gjobë.  
 
 Gjykata Themelore Gjakovë dega Malishevë, në bazë të kërkesës për dhënien e 
urdhrit ndëshkimor PP.nr.1155/2014 të dt.18.11.2014, ka marrur aktgjykim me të cilin  
e ka dënuar M. E.,  me dënimin me gjobë në shumën prej 260 €, me çka i akuzuari në 
afatin ligjor ka paraqitur kundërshtim, andaj gjykata e abrogoj Aktgjykimin P.nr.519/14 
të dt.01.04.2015, dhe ka caktuar shqyrtimin gjyqësor. 
 

Në seancën publike të shqyrtimit gjyqësor të datës 23.07.2019, kanë prezantuar 
Prokurori i shtetit Enis Gashi, dhe i akuzuari M. E.. 
 

Prokurori i shtetit me rastin  e leximit të aktakuzës bëri rikualifikimin e veprës 
penale nga neni 378 parg.7 lidhur me parg.6 të KPRK-së, në nenin 378 parg.6 lidhur me 
parg.1 të KPRK-së, duke marrë për bazë se në rastin konkret nuk kemi ndonjë 
ekspertizë financiare nga e cila do të konstatohej se vlera e dëmit është mbi 15.000 euro, 
ku edhe do të ishte kualifikim adekuat si në aktakuzë. 

 
Pas rikualifikim të prokurorit të shtetit duke marrë për bazë nenin 3 parg.2 të 

KPRK-së (Kodi i Ri nr.04-L-082) i cili ka hyrë në fuqi me dt.14.04.2019, i cili parashikon 
se me rastin e hyrjes në fuqi ndryshon parashikimit të vendimit të formës së prerë ndaj 
kryesit zbatohet  ligji më i favorshëm dhe në kuptim të nenit 378 parg.1 të KPRK-së, siç 
e ka parashikuar Kodi i Vjetër, tani me Kodin e Ri nuk e ka inkriminuar këtë vepër 
penale.  
 

Pasi që në seancën e shqyrtimit gjyqësor Prokurori i Shtetit bëri rikualifikimin e 
veprës penale dhe me Kodin e Ri vepra penale për të cilën akuzohet nuk përbën vepër 
penale, gjykata në kuptim të nenit 363 par.1 nën par. 1.3 të KPPK-së vendosi si në 
dispozitiv të këtij aktgjykimi,  
 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e bazoi në dispozitën e 
nenit 454 par.1 të KPPK-së. 
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Nga sa u tha më lart, e në bazë të neneve 363 par.1 nënpar.1.3 të KPPK-së, u 
vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
   
 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË DEGA MALISHEVË 
- Divizioni Penal - 

P.nr.519/2014, të  datës 23.07.2019 
 
Zyrtare administrative                                                                                   G j y q t a r i 
Hatixhe Begaj                                                                                               Lulzim Paçarizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 
ditësh, nga dita e marrjes së të njëjtit, nëpërmes kësaj gjykate, për Gjykatën e Apelit në 
Prishtinë 

                                      
 
 


