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Pml.nr.144/2019 
 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët  Rasim 
Rasimi-kryetar i kolegjit, Nesrin Lushta e Agim Maliqi, anëtarë, me 
bashkëpunëtorin profesional Sherif Krasniqi, proçesmbajtës, në çështjen penale 
kundër të pandehurit Q. S. nga fshati S. komuna e S., për shkak të veprës 
penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 297.par.5.lidhur me par.3.të KPK, duke 
vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të dëmtuarit I. G., të 
paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren-dega në Suharekë 
P.nr.558/12 të datës 10.12.2018. dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të 
Kosovës PA1.nr.65/19 të datës 12.03.2019., në seancën e mbajtur më 
14.05.2019., mori këtë: 

 
 

A K T V E N D I M 
 
 

HEDHET si e papranueshme kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e të 
dëmtuarit I. G. e ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren-
dega në Suharekë P.nr.558/12 të datës 10.12.2018. dhe aktvendimit të Gjykatës 
së Apelit të Kosovës PA1.nr.65/19 të datës 12.03.2019.  

 
 

A r s y e t i m 
 

 
Me aktvendimin e  Gjykatës Themelore në Prizren-dega në Suharekë 

P.nr.558/12 të datës 10.12.2018. është refuzuar aktakuza PP.nr.1847/2012 e 
datës 14.08.2012. e Prokurorisë Themelore në Prizren e ngritur kundër të 
pandehurit Q. S. për veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 
297.par.5.lidhur me par.3.të KPK me arsyetim se prokurori ka hequr dorë nga 
akuza. 

 
 Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës ka marr 

aktvendimin të PA1.nr.65/19 të datës 12.03.2019.me të cilin është hedhur si e 
palejuar ankesa e përfaqësuesit të autorizuar e të dëmtuarit I.G..  

  
 Kundër këtyre vendime kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka ushtruar i 

dëmtuari I. G. i përfaqësuar nga avokati Q. M. nga P., për shkak të shkeljeve 
esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me 
propozim që të anulohen dhe lënda të kthehet gjykatës së shkallës së parë në 
rigjykim ose të konstatohet se janë marrë me shkelje të ligjit. 

 



 2 

Prokurori i Shtetit me parashtresën KMLP.II.nr.104/19 të datës 
10.05.2019. ka propozuar që kërkesa të hedhet si e palejuar. 

  
Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoi afatshmërinë 

dhe lejueshmërisë e kërkesë, në kuptim të nenit 435.par.1.të KPPK dhe  
konstatoi se: 
 

-kërkesa është e papranueshme. 
 

 Konform dispozitës së nenit 433.par.1.të KPPK kërkesë për mbrojtjen e 
ligjshmërisë mund të paraqesë Kryeprokurori i Shtetit, i pandehuri dhe mbrojtësi i 
tij. Pas vdekjes së të pandehurit, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë në emër të 
tij mund të paraqesin personat e paraparë në nenin 424.par.1. fjalia e fundit të 
këtij Kodi. 

 
Andaj, nga kjo dispozitë ligjore del se i dëmtuari nuk është në mesin e 

personave me të drejt të paraqitjes së kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë dhe 
kërkesa ishte e papranueshme. 

 
 Për arsyet e cekura më lartë, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë u hodh 

si e papranueshme në kuptim të nenit 435. par.2. të KPPK.  
 
 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
Pml.nr. 144/2019, më 14.05.2019. 

 
 

Proçesmbajtësi,                            Kryetari i kolegjit,  
Sherif Krasniqi            Rasim Rasimi 


