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Pml.nr.128/2019 

 

                                                      NË EMËR TË POPULLIT  

 

 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin Lushta, 

kryetare, Agim Maliqi dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Sherif 

Krasniqi, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit A.Gj., për shkak të veprës penale 

ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 379 par.4 lidhur me par.1 të KPRK-së, duke 

vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësja e të 

dënuarit, kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të 

Rënda PKR.nr.121/2018 të datës 15.11.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.41/2019 të datës 12.02.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 14 maj 2019, mori 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar, kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtëses së të dënuarit 

A.Gj., e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime 

të Rënda PKR.nr.121/2018 të datës 15.11.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.41/2019 të datës 12.02.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

        Gjykata Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda, me aktgjykimin 

PKR.nr.121/2018 të datës 15.11.2018, të dënuarin A.Gj., e ka shpallur fajtor për veprën penale 

ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 379 par.4 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe e ka 

gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vjet e  6 (gjashtë) muaj, si dhe dënimin 

plotësues marrja e lejes së vozitjes për kategorinë “B” në kohëzgjatje prej 1 (një) viti nga data 

kur aktgjykimi të merr formën e prerë. Është obliguar për pagesën e paushallit gjyqësor në 
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shumë prej 35 €, si dhe shumën prej 50 €, për kompensimin e viktimave të krimit,  kurse palët e 

dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike janë udhëzuar në kontest civil. 

        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës me aktgjykimin PAKR.nr.41/2019 të datës 12.02.2019, ka 

refuzuar si të pabazuara ankesat e mbrojtësit të të dënuarit dhe përfaqësuesit të palës së dëmtuar 

dhe aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë e ka vërtetuar.  

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

         Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, ka paraqitur mbrojtësja e 

të dënuarit, av. E.B., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe 

shkeljeve të tjera të dispozitave të procedurës penale të cilat kanë ndikuar në ligjshmërinë e 

vendimit, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, ta aprovoj si të bazuar kërkesën për 

mbrojtje të ligjshmërisë, të ndryshoj aktgjykimet e kundërshtuara dhe të dënuarin ta dënoj me 

dënim më të ulët ose t’i anuloj aktgjykimet e kundërshtuara dhe lënda të kthehet në rigjykim në 

gjykatën e shkallës së parë. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.95/2019 e datës 

18.04.2019, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

        Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

        Në kërkesë, mbrojtësja e të dënuarit thekson se aktgjykimet e kundërshtuara janë të 

përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale pasi që ka dallim mes 

aktgjykimit të shpallur publikisht në seancën e datës 15.11.2018 dhe aktgjykimit të shkruar i cili 

i është dorëzuar palëve në procedurë. Gjykata e shkallës së parë me rastin e shpalljes publike të 

aktgjykimit ndaj të dënuarit nuk ka theksuar se i shqiptohet edhe dënimi plotësues, por se dënimi 

plotësues është theksuar vetëm në dispozitivin e aktgjykimit në formë të shkruar. Për më tepër 

ditën e shpalljes së aktgjykimit nuk është mbajtur procesverbal. Me këtë rast ekziston një dallim 

mes të aktgjykimit burimor dhe aktgjykimit me shkrim dhe kjo pretendohet se paraqet shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale të përcaktuara me dispozitën e nenit 384 par.1 
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nënpar.1.12 të KPPK-së, përkatësisht aktgjykimi nuk është përpiluar bazuar në nenin 370 të 

KPPK-së.  

Pretendohet se pika e katërt e dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë në 

të cilën palët e dëmtuara janë udhëzuar në kontest civil është në kundërshtim me deklarimin e 

tyre pasi që palët e dëmtuara nuk kanë paraqitur kërkesa pasurore juridike. Për më tepër, edhe në 

arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë është theksuar se palët e dëmtuara nuk 

kanë paraqitur kurrfarë kërkese pasurore juridike, megjithatë janë udhëzuar që kërkesat e tyre ti 

realizojnë në kontest civil. 

 

           Gjykata e shkallës së parë po ashtu pretendohet se ka bërë shkelje esenciale të dispozitave 

të procedurës penale me rastin e arsyetimit të dënimit plotësues-marrjes së lejes së vozitjes për 

kategorinë “B”, pasi që në faqen e gjashtë të arsyetimit të aktgjykimit të saj ka theksuar faktin se 

ka aprovuar propozimin e prokurorit të shtetit të inkorporuar në aktakuzë përkitazi me marrjen e 

lejes së vozitjes, i cili arsyetim është në kundërshtim me dispozitat e procedurës penale pasi që 

prokurori i shtetit nuk ka të dejtë të propozoj gjykatës llojin e e dënimit por duke u bazuar në 

dispozitën e nenit 353 par.1 të KPPK-së, prokurori i shtetit ka të drejtë vetëm të propozoj dënim 

alternativ apo shqiptimin e vërejtjes gjyqësore dhe jo dënimin plotësues dhe llojin e këtij dënimi 

siç është vepruar në rastin konkret.  

 

 Më tutje pretendohet se gjykata e shkallës së parë nuk ka çmuar mjaftueshëm të gjitha 

rrethanat lehtësuese të theksuar nga mbrojtja e në veçanti faktin se të dëmtuarit nuk janë 

bashkëngjitur ndjekjes penale dhe faktin se i dënuari është duke vazhduar studimet dhe se dënimi 

i shqiptuar me burgim efektiv do të pengoj vijimin e rregullt të mësimit dhe po ashtu rrethanën se 

edhe vet i dënuari në këtë aksident ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe dënimi do të 

pamundësoj trajtimin shëndetësor të tij. 

 

        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. 
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        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimi i mbrojtëses së të dënuarit, 

është i pabazuar, ngase aktgjykimet kundër të cilave ka parashtruar kërkesë, nuk përmbajnë 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale për të cilat pretendohet. 

 

        Është e rëndësishme të theksohet fakti se në rastin konkret i dënuari në prezencë të 

mbrojtësit të tij ka bërë pranimin e fajësisë gjatë shqyrtimit fillestar dhe pasi që gjykata ka 

konstatuar se pranimi i fajësisë është në përputhje me dispozitën e nenit 248 par.1 të KPPK-së, 

ka vazhduar me shpalljen publike të aktgjykimit në seancën e datës 15.11.2018. Bazuar në 

shkresat e lëndës rezulton se aktgjykimi burimor i shpallur me datë 15.11.2018 i përgjigjet 

plotësisht aktgjykimit të përpiluar me shkrim edhe përkitazi me dënimin plotësues të shqiptuar. 

Në faqen e gjashtë të arsyetimit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë është e vërtetë që 

është theksuar se gjykata ka aprovuar propozimin e prokurorit të shtetit të inkorporuar në 

aktakuzë përkitazi me shqiptimin e dënimit plotësues, megjithatë kjo nuk paraqet shkelje për 

faktin se propozimi është bërë në aktakuzë dhe propozimi për shqiptimin e dënimit është 

kompetencë e prokurorit të shtetit dhe me këtë rast nuk janë tejkaluar autorizimet e prokurorit të 

shtetit siç pretendohet në kërkesë. 

 

        Pretendimi se dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë është në kundërshtim 

me arsyetimin përkitazi me faktin se palët e dëmtuara përkundër faktit se nuk kishin parashtruar 

kërkesa pasurore juridike ishin udhëzuar në kontest civil, po ashtu nuk është i bazuar pasi që 

bazuar në procesverbalin e shqyrtimit fillestar del se të dëmtuarit, duke u bazuar në  formulimin 

e theksuar në faqen e tretë dhe katërt të procesverbalit të shqyrtimit fillestar rezulton se të 

dëmtuarit M.S. dhe I.T., kishin kërkuar realizimin e të drejtave të tyre prej kompanisë së 

sigurimeve, e dëmtuara E.Sh., nuk kishte qenë prezentë në shqyrtimin fillestar pasi ishte duke 

jetuar në Z., kurse i dëmtuari P.P., nuk kishte paraqitur kërkesë pasurore juridike. Megjithatë 

udhëzimi i palëve në kontest civil nuk paraqet shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale pasi që të njëjtit kishin kërkuar që të drejtat e tyre për kompensim të dëmit të realizohen 

përmes kompanisë së sigurimit e që baza e kësaj kërkese qëndron pikërisht në fajësinë e të 

dënuarit. 
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        Gjykata Supreme e Kosovës Gjen se gjykata e shkallës së parë me rastin e vendosjes ka 

qenë dashur që të vlerëson sasinë e alkoolit në gjak të të dënuarit në momentin e shkaktimit të 

aksidentit, mirëpo ky aspekt nuk është shqyrtuar nga ana e kësaj gjykate, bazuar në dispozitën e 

nenit 436 par.1 të KPPK-së , sepse me rastin e vendosjes për kërkesën për mbrojtjen e 

ligjshmërisë, kufizohet vetëm në verifikimin e shkeljeve në të cilat pretendon paraqitësi i 

kërkesës, kurse një pretendim i tillë nuk rezulton të jetë cekur në kërkesën e paraqitur nga ana e 

mbrojtëses së të dënuarit. 

  

        Edhe pse kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është paraqitur për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljeve të tjera të dispozitave të procedurës 

penale të cilat kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit, megjithatë bazuar në përshkrimin e 

kërkesës rezulton se është paraqitur edhe për shkeljen e ligjit penal përkatësisht për dënimin e 

shqiptuar, pasi që pretendohet se gjykata e shkallës së parë nuk ka marrë parasysh rrethanat 

lehtësuese me rastin e shqiptimit të dënimit. Gjykata Supreme e Kosovës, konstatoj se gjykata e 

shkallës së parë 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 nën minimumin 

e 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 

dhe po ashtu nuk u evidentuan shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të 

pretenduara, ashtu që pretendimi i mbrojtëses së të dënuarit i paraqitur në kërkesë nuk është i 

bazuar. 
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        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.128/2019, më 14 maj 2019 

 

 

B.profesional,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

Sherif Krasniqi                                                                                                       Nesrin Lushta 


