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Numri i lëndës: 2021:016294 

Datë: 26.04.2022 

Numri i dokumentit:     02950924 

Pml.nr.134/2022 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Agim Maliqi dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit S.K., për shkak të veprës penale vrasja nga 

pakujdesia nga neni 175 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur 

përkitazi me kërkesën e përbashkët për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësit e të 

dënuarit, kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.3269/2021 të datës 03.12.2021 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.31/2022 të datës 25.02.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur më 08 prill 2022, 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 S.K. e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë- 

Departamenti i Përgjithshëm P.nr.3269/2021 të datës 03.12.2021 dhe aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës PA1.nr.31/2022 të datës 25.02.2022. 

 

A r s y e t i m 

 

Vendimi i Gjykatës Themelore 

        Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, me aktgjykimin 

P.nr.3269/2021 të datës 03.12.2021, të dënuarin S.K. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës 

penale vrasja nga pakujdesia nga neni 175 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim me burgimi 
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në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite e 5 (pesë) muaj në të cilin dënim do ti llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim prej datës 27.01.2021 e tutje. I dënuari është obliguar në pagesën prej 50 €, në emër 

të paushallit gjyqësor dhe shumën prej 30 €, në fondin e kompensimit të viktimave të krimit, 

kurse përfaqësuesi i palës së dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar 

në kontest civil. 

 Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.31/2022 të datës 25.02.2022, ka 

refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit dhe aktgjykimin e gjykatës së shkallës 

së parë e ka vërtetuar. 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

        Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë të përbashkët për mbrojtje të ligjshmërisë kanë 

paraqitur mbrojtësit e të dënuarit, av. Ramiz Krasniqi dhe Fanol Krasniqi nga Prishtina, për shkak 

të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me 

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

ligjshmërisë, t’i anuloj aktgjykimet e kundërshtuara dhe çështjen ta kthej në rigjykim në gjykatën 

e shkallës së parë apo gjykatën e shkallës së dytë ose të ndryshoj aktgjykimet e kundërshtuara 

dhe i dënuari të lirohet nga dënimi bazuar në dispozitën e nenit 74 par.1 nënpar.1.1 të KPRK-së, 

pasi që ekzistojnë bazat e posaçme të lirimit nga dënimi për veprën penale nga pakujdesia.  

 

Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.83/2022 e datës 

07.04.2022,  ka propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

        Në kërkesë mbrojtësit e të dënuarit theksojnë faktin se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së 

dytë është marrë me shkelje esenciale të dispozitave t procedurës penale nga neni 384 par.1 

nënpar.1.1 të KPPK-së, pasi që në hyrje të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë në cilësinë 

e kryetarit të trupit gjykues del të ketë qenë gjyqtari Zyhdi Haziri, kurse aktgjykimi është 

nënshkruar nga gjyqtari tjetër përkatësisht gjyqtari Afrim Shala i cili në këtë çështje ka qenë në 

cilësinë e kryetarit të kolegjit.  
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        Pretendohet se gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje të ligjit penal me rastin e dënimit 

të të dënuarit, pasi që në rastin konkret i dënuari ka bërë pranimin e fajësisë që në shqyrtimin 

fillestar dhe se të njëjtin e ka goditur në mënyrë mjaft të rëndë rasti i ndodhur, pasi që në këtë 

tragjedi ka humbur djalin e tij me të cilin ka pasur raporte të mira. Nga kjo pretendohet se çdo 

dënim i shqiptuar kundër të dënuarit nuk ka asnjë kuptim dhe nuk do të arrihet qëllimi as personal 

dhe as gjeneral. Për këtë arsye ligjvënësi ka paraparë dispozitën e nenit 78 të KPRK-së, që i 

dënuari të lirohet nga dënimi nëse vepra penale e ka goditur kryerësin aq rëndë sa që dënimi 

është i panevojshëm për realizimin e qëllimit të tij, kurse në këtë rast pasoja e ka goditur më së 

rëndi të dënuarin dhe se dënimi i shqiptuar nuk do ta arrin qëllimin. 

 

        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, pretendimet e mbrojtësit të të dënuarit  

janë të pabazuara, ngase aktgjykimet kundër të cilave kanë parashtruar kërkesa, nuk përmbajnë 

shkelje për të cilat pretendohet. 

 

        Përkundër faktit se në hyrje të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë është shënuar se 

kryetar i kolegjit ishte gjyqtari Zyhdi Haziri, megjithatë bazuar në shkresat e lëndës del se kryetar 

i trupit gjykues ishte gjyqtari Afrim Shala dhe atë duke u bazuar në aktgjykimin burimor të 

gjykatë së shkallës së dytë të nënshkruar nga tre anëtarët e kolegjit dhe procesverbalin e seancës 

publike të datës 25.02.2022, kurse fakti se në aktgjykim është shkruar se kryetar i kolegjit ishte 

gjyqtari Zyhdi Haziri paraqet gabim të natyrës teknike dhe pa asnjë ndikim në epilogun e kësaj 

çështje penale, dhe për më tepër, i cili gabim bazuar në shkresat e lëndës ishte përmirësuar me 

aktvendimin PA1.nr.31/2022 të datës 07.03.2022.  
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        Duke vlerësuar pretendimet e mbrojtësit të të dënuarit fillimisht duhet theksuar faktin se i 

dënuari në shqyrtimin fillestar kishte bërë pranimin e fajësisë dhe si rezultat i konstatimit të 

gjykatës se janë përmbushur kriteret e përcaktuara, pranimi i fajësisë është aprovuar.  

 

        Gjykata Supreme e Kosovës duke vlerësuar pretendimet e theksuara përkitazi me shkeljen 

e ligjit penal, përkatësisht faktin se ndaj të dënuarit nuk është zbatuar dispozita e nenit 74 par.1 

nënpar.1.1 të KPRK-së, pasi që pasojat e dënimit e kanë goditur të dënuarin. 

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, përkundër faktit se në rastin konkret 

qëndrojnë pretendimet se vepra penale është kryer nga pakujdesia dhe se pasojat e kanë goditur 

të dënuarin pasi që ka humbur djalin e tij, megjithatë bazuar në dispozitën e nenit 74 par.1 

nënpar.1.1 të KPRK-së, është përcaktuar se kjo dispozitë nuk e ka karakterin imperativ, 

përkatësisht i ka dhënë diskrecion gjykatës që në këto raste varësisht prej rrethanave edhe të 

mund të aplikohet. Megjithatë me dispozitën e nenit 385 par.5 të KPPK-së kur është fjala për 

vendimin për dënim, dënim alternativ, vërejtje 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, shkelje e ligjit penal bëhet vetëm në rastet kur në marrjen e vendimit për dënim gjykata 

i ka tejkaluar kompetencat ligjore e cila në rastin konkret nuk ka ndodhur. Përndryshe, duhet 

theksuar faktin se nuk është në kompetencë të Gjykatës Supreme të Kosovës shqyrtimi i lartësisë 

së dënimeve të shqiptuara, por e rëndësishme është se me rastin e shqiptimit të dënimit nuk janë 

tejkaluar kompetencat ligjore, dhe arsyet e dhëna përkitazi me vendimin për dënim, nuk janë të 

përfshira në shkelje procedurale. 

 

        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.134/2022, më 8 prill 2022 

 

B.profesional,                                                                                            Kryetarja e kolegjit, 

Bujar Balaj                                                                                                        Mejreme Memaj 

 


