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NË EMËR TË POPULLIT 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Mejreme Memaj, 

kryetare e kolegjit, Rasim Rasimi dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional 

Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të dënuarit H.G., për shkak të veprës penale 

rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.9 lidhur me par.6 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK), duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të 

dënuarit të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.1295/2020 të 

datës 19.10.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 22.04.2021, mori këtë: 

 

 A K T G J Y K I M 

 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen të ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit H.G., 

e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.1295/2020 të datës 

19.10.2020. 

 

A r s y e t i m 

 

        Gjykata Themelore në Prizren - Dega në Suharekë, me aktgjykimin P.nr.120/2020 e datës 

20.10.2020, të dënuarin H.G. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut 

publik nga neni 378 par.9 lidhur me par.6 të KPRK, dhe për këtë vepër e ka gjykuar me dënim 

burgimi në kohëlzgjatje prej 6 (gjashtë) maj ,në të cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e kaluar 

në paraburgim prej 02.08.2018 e deri me datën 20.08.2018, i cili dënim me kërkesën dhe 

pëlqimin e të dënuarit, i është zëvendësuar me dënim me gjobë në shumën prej 3.500 €, që duhet 

të paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Nëse dënimi me gjobë 
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nuk mund të realizohet as detyrimisht në afatin e dhënë i njëjti do të zëvendësohet me dënim me 

burg duke ia llogaritur për çdo 20 € të gjobës mee një ditë burgimi. Të dënuarit i është shqiptuar 

edhe dënimi plotësues ndalimi i drejtimit të automjetit në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve, i cili 

dënim do ti llogaritet nga dita kur aktgjykimi të merr formën e prerë. I dënuari është detyruar që 

në emër të shpenzimeve të procedurës penale dhe atë në emër të ekspertizës së komunikacionit të 

paguajë shumën prej 40.88 €, në emër të ekspertizës mjeko ligjore të paguajë shumën prej 20 € 

dhe shpenzimet në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 60 € dhe në emër të fondit për 

kopensimin  e viktimave të krimit shumën prej 30 €. Të dëmtuarit për realizimin  e kërkesës 

pasurore juridike janë udhëzuar në kontest civil.  

 

        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.1295/2020 të 

datës 19.02.2021, me aprovimin e ankesës së Prokurorisë Themelore në Prizren e ka ndryshuar 

aktgjykimin e shkallës së parë vetëm sa i përket vendimit mbi dënimin ashtu që Gjykata e Apelit 

e Kosovës të dënuarin H.G., për veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.9 

lidhur me par.6 të KPRK për të cilën është shpallur fajtor e gjykon me dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj në të cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e kaluar 

në paraburgim nga data 02.08.2018 e deri me datën 20.08.2018, e i cili dënim do të ekzekutohet 

pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në pjesët tjera aktgjykimi mbetet i pandryshuar. 

      

        Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur: 

 

        - mbrojtësi i të dënuarit H.G., avokati N.B. nga S., për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe 

shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, me propozimin që kerkesa të aprovohet 

si e bazuar ashtu që të ndyshohet aktgjykimi i Gjykatës së Apelit dhe të vërtetohet aktgjykimi i 

gjykatës së shkallës së parë. 

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.79/2021 e datës 

15.04.2021, ka propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit të 

refuzohet si e pabazuar. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit pasi i shqyrtoi shkresat e lëndës, në 

kuptim të nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK-së dhe pasi i vlerësoi pretendimet 

në kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë, konstatoi se: 
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        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar 

 

        Mbrojtësi i të dënuarit H.G. në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, thekson se me 

aktgjykimin e kundërshtuar është shkelur ligji penal në dëm të dënuarit për faktin se është 

ndryshuar aktgjykimi i shkallës së parë përkitazi me dënimin ashtu që të njëjtit i është shqiptuar 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj. Pretendohet se me 

aktgjykimin e kundërshtuar nuk janë vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese të cilat i kishte 

vlerësuar gjykata e shkallës së parë. Nga kolegji penal i Gjykatës së Apelit janë marr për bazë të 

gjitha pretendimet ankimore të Prokurorisë Themelore në Prizren dhe gjykata e Apelit duke 

shkelur ligjin penal në dëm të dënuarit e ndryshon aktgjykimin e shkallës së parë, e që 

konsiderojmë se lloji dhe lartësia e dënimit i është caktuar në kundërshtim me ligjin pa i 

vlerësuar të gjitha rrethanat që kishin me ndikuar në një vendim të drejtë dhe të ligjshëm, e që në 

rastin konkret nga kolegji penal është dashur që së paku dënimi me burgim të kushtëzohet. 

Gjykata e Apelit në vend që të vlerësoj drejtë dhe ligjshëm të gjitha rrethanat lehtësuese si në 

aktgjykimin e shkallës së parë se i dënuari ka  pranuar fajësinë, publikisht ka kërkuar falje 

familjes së dëmtuar, ka premtuar se në të ardhmen nuk do të bie ndesh me ligjin, gjykata është 

dashur të ketë parasysh të gjitha këto rrethana e të cilat do të ndikonin në zbutjen nën minimum 

të dënimit ashtu siç është paraparë me ligj.        

 

Nga përmbajtja e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit H.G.,  

rezulton se të gjitha pretendimet kanë të bëjnë me vendimin për dënimin. 

 

           Gjykata Supreme e Kosovës, konstaton se konform dispozitës së nenit 385 par.5 të KPPK-

së, kur është fjala për vendimin për dënimin, shkelje e ligjit penal bëhet kur në marrjen e 

vendimit për dënimin, dënimin alternativ, vërejtja gjyqësore ose në marrjen e vendimit për 

masën e trajtimit të detyrueshëm, për rehabilitim apo për konfiskim të dobisë pasurore të fituar 

me veprën penale, gjykata ka tejkaluar kompetencat ligjore. Në rastin konkret gjykata e shkallës 

së dytë, duke vlerësuar rrethanat lidhur me dënimin, përmes individualizimit të dënimit të 

dënuarit i ka shqiptuar dënimin brenda kufijve  të paraparë për këtë vepër penale.  

 

         Në rast se nuk është fjala për këtë shkelje, vendimi për dënimin me këtë mjet të 

jashtëzakonshëm juridik, mund të kundërshtohet vetëm nëse kjo pjesë e aktgjykimit është marr 

me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e cila do të mund të ndërlidhej me 
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mungesën ose paqartësitë e arsyeve lidhur me vendimin për dënimin, mirëpo, në rastin konkret 

një pretendim i këtillë në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është paraqitur. 

         Nga arsyet e cekura më lartë, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, është refuzuar si e 

pabazuar dhe në pajtim me dispozitën e nenit 437 të KPPK është vendosur si në dispozitiv të 

aktgjykimit.  

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.102/2021, më datë 22.04.2021 

 

Procesmbajtësi,                                                                                                  Kryetarja e kolegjit, 

    Bujar Balaj                                                                          Mejreme Memaj 


