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       GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët; Emine Mustafa 

kryetare, Rasim Rasimi dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Qefsere 

Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale ndaj të dënuarit N.K., nga fshati M., komuna e O., 

për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.9 lidhur me par.6 të 

KPRK-së, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të të dënuarit, të paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.nr.4117/2015 datë 17.10.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.1301/2017 datë 25.01.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 21.05. 2018, mori 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e të dënuarit N.K. e paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.4117/2017 datë 17.10.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.1301/2017 datë 25.01.2017. 

        

A r s y e t i m 

 

 

        Gjykata Themelore në Prishtinë, me aktgjykimin P.nr. 4117/2017 datë 17.10.2017, të  

dënuarin N.K. e ka shpallur fajtor  për shkak të  veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 

378 par.9 lidhur me par.6 të KPRK-së, dhe për këtë vepër të dënuarin e ka gjykuar me dënimin 

me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një ) viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet  nëse i dënuari 

gjatë periudhës së verifikimit prej 2 (dy ) viteve nuk kryen vepër të re penale. Në dënimin e 

shqiptuar i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 22.03.2014 deri më 02.04.2014. 

Është obliguar i dënuari që të paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës, dhe atë për ekspertizë të komunikacionit dhe ekspertizën mjeko 

ligjore shumën prej 40.88 €, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50 €, në afat prej 

15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit. Pala e dëmtuar për realizimin kërkesës pasurore 

juridike është udhëzuar në kontest civil. 

       

       Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.1301/2017 

datë 25.01.2018, e  ka aprovuar si të bazuar ankesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë e edhe 
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sipas detyrës zyrtare, e ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë sa i përket cilësimit juridik të 

veprës penale dhe vendimit mbi dënimin, ashtu që Gjykata e Apelit veprimet e të dënuarit të 

përshkruara në dispozitivin e aktgjykimit i cilëson si vepër penale rrezikimi i trafikut publik 

parashikuar me nenin 378 par.9 lidhur me par.6 dhe 1 të KPRK-së, dhe për këtë vepër penale i 

shqipton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj. 

 

       Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur i dënuari 

N.K., për shkak të shkeljes së ligjit penal, shkeljeve të dispozitave të procedurës penale, 

shkeljeve të tjera të dispozitave të procedurës penale, me propozim që Gjykata Supreme e 

Kosovës aktgjykimet e kundërshtuara t’i anulojë, dhe çështjen t’ia kthej gjykatës së shkallës së 

parë në rigjykim. 

 

        Ndaj kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të të dënuarit është përgjigjur Prokurori i Shtetit, 

me shkresën KMLP.II.nr.80/2018 datë 02.05..2018, me propozim  që kërkesa  e të dënuarit për 

mbrojtje të ligjshmërisë  të refuzohet si e  pabazuar. 

      

        Në kërkesën e të dënuarit theksohet  se i dënuari N.K.  në Gjykatën Themelore në Prishtinë 

në shqyrtimin  gjyqësor me vullnet të plotë dhe i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë, 

ka pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë, ka shpreh keqardhje për 

rastin që i ka ndodhur, marrëdhëniet e mira me familjen e tani të ndjerit, se pranimi i fajësisë 

është bërë konform dispozitave ligjore dhe pranimi është mbështetur në faktet e çështjes që i 

përmban aktakuza dhe Gjykata Themelore në Prishtinë, duke ja marr për bazë si rrethanë 

lehtësuese pranimin e fajësisë dhe pajtimin me familjen e tani të ndjerit e ka gjykuar  çështjen 

dhe ka vendosur që të dënuarit ti shqiptoj dënimin me kusht. Mirëpo, sipas kërkesës së të 

dënuarit, Gjykata e Apelit me rastin e aprovimit të ankesës dhe ndryshimit të aktgjykimit të 

shkallës së parë përkitazi me cilësimin juridik të veprës penale dhe vendimit mbi dënimin ka 

bërë shkeljen e ligjit penal në dëm të të dënuarit nga neni 385 par.1 pika 1.5 dhe shkelje të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 1.10, sepse ka tejkaluar akuzën dhe ka 

tejkaluar kompetencat ligjore. 

    

        Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e mbajtur, shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të 

nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, çmoi thëniet  

në kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatoi se: 

 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë  nuk është e bazuar. 

 

        Nga përmbajtja e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të të dënuarit, rezulton se 

pretendimet kanë të bëjnë me shkeljen e ligjit penal nga neni 385 par.1 pika 1.5  të KPPK-së, dhe 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale  nga neni 384 par.1 pika 1.10 të KPPK-së, 

për shkak të tejkalimit të akuzës. 
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       Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, aktgjykimet e kundërshtuara nuk janë të 

përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale ashtu siç pretendohet nga i 

dënuari. Aktgjykimet janë të qarta ,të kuptueshme dhe të bazuara në ligj. Aktgjykimi i ankimuar 

është i qartë dhe i kuptueshëm, përshkrimi i dhënë në dispozitiv është konkret dhe me asgjë i 

njëjti nuk vihet në dyshim. Në dispozitiv janë të përshkruara të gjitha veprimet inkriminuese për 

të dënuarin, ndërsa arsyetimi përmban arsye të duhura mbi të gjitha faktet relevante të kësaj 

çështje juridiko penale. Nuk qëndron pretendimi se kemi të bëjnë me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 1.10, sepse Gjykata e Apelit me rastin e 

shqyrtimit të ankesës e ka aprovuar ankesën e Prokurorit si të bazuar dhe me rastin e vendosjes 

sipas ankesës, drejtë e ka bërë cilësimin e veprës penale  rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 

par.9 lidhur me par.6 të KPRK-së,  në veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 

par.9 lidhur me par.6 dhe 1 të KPRK-së, sepse par.1 nga ky nen paraqet formën themelore të 

kësaj vepre penale, dhe nuk bëhet fjalë për tejkalim të akuzës, siç pretendohet pa bazë në 

kërkesën e të dënuarit.  

 

      Gjykata Supreme e Kosovës, konstatojë se konform dispozitës se nenit 385 par.5 të KPPK, 

kur është fjala për vendimin për dënim, shkelje e ligjit penal bëhet kur në marrjen e vendimit për 

dënim, dënimi 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 parë ka shqiptuar llojin e dënimit të paraparë për këtë 

vepër penale gjegjësisht dënimin me burgim. Nga kjo rrjedhë se nuk mund të aprovohet 

pretendimi në kërkesën për shkeljen e ligjit penal.  

 

       Në rastin 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 marrë 

me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e cila do të mund të ndërlidhet me 

mungesën ose paqartësitë e arsyeve lidhur me vendimin për dënim, mirëpo, në rastin konkret një 

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

 

      Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishe e pabazuar dhe konform nenit  437 

të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

         GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

          Pml.nr.110/2018, më datë 21.05.2018 

          Procesmbajtëse,                                                                                      Kryetarja e kolegjit 

          Qefsere Berisha                                             Emine Mustafa 


