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Datë: 04.09.2020 

Numri i dokumentit:     01095904 

 

 

P.nr.307/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Drita Uka, procesmbajtëse, 

në lëndën penale kundër të akuzuarit  P.K nga Prizreni, për shkak të veprës penale mosveprimi 

sipas dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë nga neni 250 të KPRK-së, sipas aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore në Prizren, PP.nr.442-2/2020 të datës 21.05.2020, pas mbajtjes së 

shqyrtimit të dytë në pranin e Prokurorit të shtetit në Prizren, Shahadin Destani, të akuzuarit 

dhe mbrojtësit të tij avokat N.E, me datën 03.09.2020, publikisht morri dhe shpalli këtë 

 

 

A K T G J Y K I M  

 

Ndaj të akuzuarit: 

 

P.K, nga i ati F. dhe nëna H. e lindur G., i lindur më ...  në Suharekë, tani me 

vendbanim në Prizren, rruga “...” p.nr., ka të kryer shkollën e mesme, muzikant, i martuar, 

baba i ... fëmijëve. i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

Konform nenit 363 par.1 pika 1.1. të KPP-ës,  

 

      REFUZOHET AKUZA 

 

 Se me datë 19.03.2020, rreth orës 23:30 minuta, në rrugën “...”, në Prizren, gjatë kohës 

së epidemisë ose të ndonjë sëmundje ngjitëse nuk vepron sipas urdhrave apo vendimeve të tjera 

të tjera të nxjerra sipas dispozitave të organit kompetent i cili cakton masat që kanë për qëllim 

luftimin apo parandalimin e tyre, në atë mënyrë që i akuzuari gjatë epidemisë kishte hapur 

lokalin (Biliardin) duke mbajtur persona – klient brenda me derë të mbyllur. 

 

 Kësodore kishte për të kryer veprën penale mosveprimi sipas dispozitave 

shëndetësore gjatë epidemisë nga neni 250 të KPRK-së, 

 

Për shkak se prokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, është tërhequr nga akuza. 

  

Shpenzimet e procedurës penale bien në barë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate.  
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                                                 A r s y e t i m 

Prokuroria Themelore në Prizren, ka parashtruar aktakuzën PP.nr.442-2/2020 të datës 

21.05.2020, kundër të akuzuarit  P.K nga Prizreni, për shkak të veprës penale mosveprimi sipas 

dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë nga neni 250 të KPRK-së, 

 

Në shqyrtimin e dytë me datë 03.09.2020 prokurori i shtetit Shahadin Destani, para 

leximit të aktakuzës deklaron: në çështjen penale ndaj të akuzuarit P.K për shkak të veprës 

penale mosveprimi sipas dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë nga neni 250 i KP pas 

analizimit të veprës penale të cekur vijmë në përfundim se veprën penale në fjalë mund të kryej 

personi i cili ka qenë i infektuar me virus, ka pasur vendim për vetë izolim dhe përkundër kësaj 

nuk ka qëndruar në izolim por ka kontaktuar me persona të tretë duke e bartur virusin. Dalja – 

qarkullimi i thjeshtë i qytetarëve, përkatësisht lëvizja e tyre në kundërshtim me vendimet e 

organit kompetent pa pasoja, nuk hynë në sferën penale, por përbën kundërvajtje. Për më tepër 

duke u bazuar edhe në mendimin juridik të Gjykatës Supreme të Kosovës nr. 158/20 të datës 

21.08.2020 i cili ka konstatuar se nuk mund të konsiderohet e konsumuar. Vepra penale nga 

neni 250 i KP nga i dyshuari kur kemi të bëjmë me shkeljen e vendimit të Qeverisë për masat e 

parapara që detyronin qytetarët. Mendimi Vë në pah se kjo vepër penale mund të konsiderohet 

e konsumuar vetëm kur kemi të bëjmë me vendime individuale nga organet kompetente të 

autorizuara me ligj, kur kanë lëshuar ndaj cilit do person apo grup personash një masë konkrete 

që ai apo ata të mos veprojnë, e cili fakt në rastin konkret ndaj të dyshuarit P.K nuk ka 

ndodhur.  

 

Andaj nga të cekurat më lartë tërhiqemi nga akuza PP/II.nr.442-2/20 të datës 

21.05.2020 nga se në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me vepër penale por formohet 

elementet e veprës kundërvajtëse.  

 

Meqenëse Prokuroria Themelore në shqyrtimin e dytë është tërhequr nga aktakuza për 

veprën penale e cila ju vihet në barrë këtu të akuzuarit P.K nga Prizreni, për shkak të veprës 

penale mosveprimi sipas dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë nga neni 250 të KPRK-së, 

andaj gjykata konform nenit 363 par.1 pika 1.1. ka vendosur si në shqiptim të aktakuzës.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim të nenit 450 

dhe 451 të KPP. 

 

Nga të cekurat më lart u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.307/2020 të datës 03.09.2020 

 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari 

Drita Uka                                                                                                       Luan Berisha 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 3 ditësh Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate.  


