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Pml.nr.120/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Enver Peci, kryetar i 

kolegjit, Agim Maliqi dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit M.J., për shkak të veprës penale rrezikimi i 

trafikut publik nga neni 378 par.9 lidhur me par.6 dhe 1 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me 

kërkesën e përbashkët për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësit e të dënuarit, 

kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.1045/2018 të datës 04.12.2018, në 

seancën e kolegjit të mbajtur më 25 prill 2019, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar, kërkesa e përbashkët për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësve të 

të dënuarit M.J., e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.1045/2018 të datës 04.12.2018. 

 

A r s y e t i m 

 

         Vendimi i Gjykatës Themelore 

        Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, me aktgjykimin 

P.nr.5533/2017 të datës 20.08.2018, me aprovimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë të 

dënuarin M.J. e ka shpallur fajtor për veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.9 

lidhur me par.6 dhe 1 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) 

viti, në të cilin dënim i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej datës 06.09.2017 deri 

me datë 06.11.2017. Është obliguar në pagesën e paushallit gjyqësor në shumë prej 30 (tridhjetë) 

€, kurse përfaqësuesi i të dëmtuarës, për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar 

në kontest civil.  
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        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.1045/2018 të datës 04.12.2018, ka 

aprovuar si të bazuara ankesën e përfaqësuesit të palës së dëmtuar, përkitazi me vendimin për 

dënim dhe aktgjykimin e kundërshtuar e ka ndryshuar, ashtu që të dënuarin për veprën penale të 

shpallur fajtor e ka gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite, në të cilin dënim i 

është llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej datës 06.09.2017 deri me datë 06.11.2017, 

kurse në pjesët tjera aktgjykimi ka mbetur i paprekur. Ankesa e përfaqësuesit ligjor të të 

dëmtuarit për shkeljen e ligjit penal është hudhur si e palejuar. 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

        Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, kërkesë të përbashkët për mbrojtje të 

ligjshmërisë, kanë paraqitur mbrojtësit e të dënuarit, av. S.M. dhe L.D. nga Prishtina, pa 

përcaktuar bazën e shkeljeve, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, ta aprovoj si të 

bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të ndryshoj aktgjykimet e kundërshtuara dhe të 

dënuarit t’i shqiptoj dënim më të ulët ose lëndën ka kthej në rivendosje gjykatës së shkallës së 

parë.  

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.89/2019 e datës 

11.04.2019, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

        Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

        Në kërkesë, pretendohet se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është marrë me shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale të përcaktuara me dispozitën e nenit 384 par.1 

nëpar.1.8 të KPPK-së, pasi që aktgjykimi bazohet vetëm në ankesën e palës së dëmtuar dhe të 

dënuarit nuk i është dhënë mundësia e kundërshtimit të provave në procedurën ankimore.  

 

        Gjykata e shkallës së parë ka pranuar marrëveshjen për pranimin e fajësisë dhe me këtë ka  

aprovuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, mirëpo këtë marrëveshje nuk e ka 

pranuar gjykata e shkallës së dytë e cila ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 
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penale të përcaktuar me dispozitën e nenit 384 par.1 nënpar.1.5 lidhur me nenin 233 par.16 dhe 

20 të KPPK-së, duke ashpërsuar dënimin e shqiptuar nga gjykata e shkallës së parë dhe ka 

shqiptuar dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e me këtë edhe është bërë anulimi i 

marrëveshjes për pranimin e fajësisë. Gjykata e shkallës së dytë ka qenë dashur që të refuzoj 

marrëveshjen për pranimin e fajësisë të aprovuar nga gjykata e shkallës së parë dhe të mbaj 

seancë të hapur, të shqyrtoj të gjitha provat dhe pretendimet e palëve të theksuara në ankesë dhe 

të vlerësohet përgjegjësia penale e pjesëmarrësve në aksident përkitazi me lëshimet primare dhe 

sekondare, pasi që këto fakte nuk janë vlerësuar nga gjykata e shkallës së parë me rastin e 

aprovimit të marrëveshjes për pranimin e fajësisë. Me këtë rast gjykata e shkallës së dytë ka bërë 

shkeljen e dispozitave që garantojnë një gjykim të drejtë, të paanshëm dhe në afat të arsyeshëm 

duke respektuar barazinë e palëve në procedurë. 

 

        Më tutje pretendohet se është bërë shkelje e ligjit penal, se aktgjykimi i gjykatës së shkallës 

së dytë ka marrë karakter hakmarrës, për shkak se me rastin e shqiptimit të sanksionit penal nuk 

janë marrë parasysh se i dënuari është i punësuar, familjar dhe mbajtës i familjes dhe se më parë 

nuk ka qenë i akuzuar apo i dënuar për ndonjë vepër tjetër penale. 

 

        Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të 

nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK-së dhe pas vlerësimit të pretendimeve në 

kërkesë, gjeti se: 

 

        -kërkesa nuk është e bazuar. 

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimi i mbrojtësve të të dënuarit, 

është i pabazuar, ngase aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë, nuk përmban shkelje të 

pretenduara. 

 

        Është e rëndësishme të theksohet fakti se në rastin konkret i dënuari dhe prokurori i shtetit 

kishin lidhur marrëveshje për pranimin e fajësisë e cila marrëveshje është aprovuar nga gjykata e 

shkallës së parë dhe të dënuarit i ishte shqiptuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) 
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viti. Kundër këtij aktgjykimi ankesë përkitazi me vendimin për dënimin e shqiptuar, ka paraqitur 

përfaqësuesi i palës së dëmtuar e cila ankesë është aprovuar si e bazuar nga gjykata e shkallës së 

dytë dhe me këtë rast të dënuarit i është caktuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) 

vite. Me rastin e ndryshimit të vendimit për dënimin gjykata e shkallës së dytë nuk e ka anuluar 

marrëveshjen e aprovuar nga gjykata e shkallës së parë, mirëpo vetëm ka bërë ashpërsimin e 

dënimit, në arsyetimin e aktgjykimit të saj ka konstatuar faktin se duke u bazuar në rrethanat 

konkrete të rastit, dënimi i shqiptuar nga gjykata e shkallës së parë nuk ishte proporcional me 

intensitetin e vlerës së mbrojtur dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të dënuarit.  

 

        Duke vepruar në këtë mënyrë gjykata e shkallës së dytë nuk ka shkelur dispozitat e nenit 

384 par.1 nënpar.1.5 lidhur me nenin 233 par.16 dhe 20 të KPPK-së, pasi që kjo gjykatë ka 

vepruar sipas ankesës së përfaqësuesit të palës së dëmtuar, ashtu që bazuar në dispozitën e nenit 

381 par.3 të KPPK-së, përfaqësuesi  i palës së dëmtuar ka të drejtë të paraqes ankesë për 

vendimin mbi sanksionin penal të shqiptuar.  

 

        Duke u bazuar në arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, del se në rastin 

konkret palët në procedurë janë njoftuar për datën e seancës së kolegjit të shkallës së dytë dhe, 

për më tepër, i dënuari dhe mbrojtësi i tij kanë marrë pjesë në seancën e kolegjit të gjykatës së  

shkallës së dytë dhe me këtë kanë pasur mundësi për të kundërshtuar pretendimet e përfaqësuesit 

të palës së dëmtuar të paraqitura në procedurë ankimore.  

 

        Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se me të drejtë gjykata e shkallës së dytë nuk ka 

anuluar marrëveshjen për pranimin e fajësisë të palëve në procedurë pasi që kjo as që ka qenë 

pretendim ankimor, mirëpo pretendimi ka qenë vetëm përkitazi me vendimin për lartësinë e 

dënimit, pasi që gjykata e shkallës së parë në mënyrë të detajuar ka vlerësuar të gjitha aspektet e 

marrëveshjes për pranimin e fajësisë dhe të cilat konstatime i ka pranuar edhe gjykata e shkallës 

së dytë pos faktit që ka konstatuar se sanksioni i shqiptuar nuk ishte adekuat dhe proporcional me 

shkallën e përgjegjësisë penale të të dënuarit dhe intensitetin e cenimit të vlerës së mbrojtur. 

Andaj, me këtë  rast në asnjë rrethanë nuk është cenuar e drejta e të dënuarit për një gjykim të 

drejtë dhe të paanshëm pasi që i dënuari ka pasur mundësinë që të shfrytëzoj të gjitha të drejtat 

për një proces të rregullt gjyqësor të garantuar me dispozitat e procedurës penale, Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës dhe KEDLNj.  
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        Edhe pse në kërkesë nuk është theksuar baza e pretendimeve, megjithatë bazuar në 

përmbajtjen e kërkesës del se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është kundërshtuar edhe 

për shkeljen e ligjit penal, përkatësisht dënimin e shqiptuar. Megjithatë Gjykata Supreme e 

Kosovës, konstatoj se gjykata e shkallës së dytë drejt ka zbatuar ligjin penal dhe me rastin e 

shqiptimit të dënimit ka marrë parasysh të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese në të cilat 

është bazuar me rastin e shqiptimit të dënimit dhe duke u bazuar në këto rrethana, të dënuarit i ka 

shqiptuar dënimin brenda kornizave të dënimit të përcaktuar me ligj.  

 

        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.  

 

        Andaj, në rastin konkret janë vlerësuar të gjitha rrethanat dhe gjykata nuk ka tejkaluar 

kompetencat ligjore me rastin e shqiptimit të dënimit dhe me këtë drejt është aplikuar ligji penal, 

ashtu që pretendimi i mbrojtësve të të dënuarit i paraqitur në kërkesë nuk është i bazuar. 

 

        Nga sa u parashtrua më lartë e në kuptim të nenit 437 par.1 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.120/2019, 25 prill 2019 

 

    Bashkëpunëtori profesional,                     Kryetari i kolegjit, 

      Bujar Balaj    Enver Peci 


