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NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Valdete Daka dhe Agim Maliqi, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional 

Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit F.E., nga fshati R., komuna e 

K., për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.6 lidhur me par.1 të  

KPK-së, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë, paraqitur nga i dënuari, 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore Gjilan - Dega Viti, P.nr.338/2017 datë 2.3.2018 dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PA1.nr.436/2018 datë 14.5.2018, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më 16 korrik 2018, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

       REFUZOHET si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, paraqitur nga i dënuari 

F.E.,  kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore Gjilan - Dega Viti, P.nr.338/2017 datë 2.3.2018 

dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PA1.nr.436/2018 datë 14.5.2018. 

 

A r s y e t i m i 

 

       Gjykata Themelore Gjilan - Dega Viti, me aktgjykimin P.nr.338/2017 datë 2.3.2018, të 

dënuarin F.E. e ka shpallur fajtor për veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.6 

lidhur me par.1 të  KPK-së, dhe e ka gjykuar me dënim me gjobë në shumë prej 1000 €, të cilin 

gjobë do ta paguaj në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Në rast se dënimi 

me gjobë nuk realizohet as me detyrim, gjykata konform nenit 46 të KPK-së, do ta shndërroj në 

dënim me burgim  në kohëzgjatje prej 50 ditësh, ashtu që  për çdo 20€ të dënimit me gjobë  do 

t’ia  llogarit një ditë burgim. I dënuari është i obliguar që ta paguaj paushallin gjyqësor në shumë 

prej 220 €, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit e nën kërcënimin e 

ekzekutimit të dhunshëm. Të dëmtuarit, për realizimin e kërkesës pasurore - juridike, janë 

udhëzuar në kontest të rregullt civil. 

       Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit të Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.436/2018 

datë 14.5.2018, ka refuzuar si të pabazuar ankesën e të dënuarit ndërsa aktgjykimi i shkallës së 

parë është vërtetuar. 



       Kundër këtyre  aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur i dënuari, 

për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal 

me propozim që aktgjykimet e kundërshtuara të ndryshohen sa i përket dënimit të shqiptuar me 

gjobë ose të anulohen dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

       Prokurori i Shtetit, me shkresën KMLP.II.nr.128/2018 datë 3.7.2018, ka propozuar që të 

refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e të dënuarit. 

       Gjykata Supreme e Kosovës,  në seancën e kolegjit pasi shqyrtoi të gjitha shkresat e çështjes 

në kuptim të nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet nga kërkesa për 

mbrojtje të ligjshmërisë dhe  konstatoi: 

       Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë është e pabazuar. 

       Në kërkesë i dënuari pretendon se aktgjykimet janë të përfshira me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale duke mos i specifikuar cilat shkelje i kanë  bërë gjykatat, dhe në 

fakt më shumë i referohet gjendjes faktike dhe vërtetimit të gabuar të saj.  Kështu nga referati i 

kërkesës mund të konstatohet se pretendohet se gjykatat nuk kanë dhënë arsye të mjaftueshme 

ligjore sa i përket vlerësimit të rrethanave veçanërisht lehtësuese  e sidomos faktit se i dënuari 

sipas ekspertizës së komunikacionit ka përgjegjësinë primare ndërsa i dëmtuari atë sekondare. 

Më tutje në kërkesë i dënuari i referohet vendimit mbi dënimin duke konsideruar se është i 

padrejtë dhe nuk është në përpjesëtim me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore dhe se ky fakt  

nga ana e tij nuk është marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit. 

       Sa i përket shkeljes së ligjit penal, i dënuari pretendon se është shpallur fajtor  për vepër 

penale të cilën nuk e ka kryer. 

       Kjo gjykatë duke vlerësuar pretendimet nga kërkesa dhe nga shkresat e çështjes konstatoi se 

asnjë nga pretendimet nuk janë të bazuar. Kërkesa si e tillë është konfuze dhe nuk i përmban 

arsyet për të cilat është paraqitur, duke marrë për bazë faktin se i dënuari vet e ka paraqitur dhe 

se është laik në çështje penale megjithatë kjo Gjykatë nga referati gjeti se pretendohet se 

aktgjykimet janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 

384 par.1 pika 1.12 të KPPK, sepse nuk përmbajnë arsyetim ligjor lidhur me vendimin mbi 

dënimin dhe vlerësimin e rrethanave mbi bazën e të cilave është marrë vendimi mbi sanksionin 

penal nga gjykata e shkallës së parë dhe me rastin e vendosjes sipas ankesës nga ana e gjykatës 

së shkallës së dytë. Kjo gjykatë gjen se të dy gjykatat kanë dhënë arsye të mjaftueshme ligjore 

lidhur me vlerësimin e rrethanave në bazë të cilave është marrë vendimi mbi dënimin e po ashtu 

edhe gjykata e shkallës së dytë ka arsyetuar të gjitha pretendimet ankimore e në veçanti 

pretendimet lidhur me vlerësimin e rrethanave lehtësuese të cekura në ankesë, arsye të cilat i 

pranon  si të drejta edhe kjo gjykatë. Për më tepër në ankesë të paraqitur kundër aktgjykimit të 

shkallës së parë ,i dënuari  duke e ankimuar vendimin mbi dënimin fare nuk potencon rrethana 

tjera lehtësuese të cilat nuk janë vlerësuar nga gjykata e shkallës së parë, andaj ankesa e tij është 

refuzuar . 



       Pretendimi se ndaj të dënuarit është shkelur ligji penal në dëm të tij  kur i është shqiptuar 

dënimi me gjobë aq të lartë, po ashtu nuk është i bazuar sepse Gjykata Supreme konstatoi se 

konform dispozitës së nenit 385 par.5 të KPPK-së, kur është fjala për vendimit mbi dënimin 

shkelje e ligjit penal konsiderohet kur në marrjen e vendimit të dënimit, dënimit alternativ, 

vërejtjes gjyqësore ose në marrjen e vendimit për masën e detyrueshme për rehabilitim apo për 

konfiskim të pasurisë pasurore të fituar me vepër penale, gjykata ka tejkaluar kompetencat e veta 

ligjore. 

       Në rastin konkret gjykata e shkallës së parë ka shqiptuar dënimin e paraparë për këtë vepër 

penale, pra nuk kemi të bëjmë me shkelje të ligjit penal në dëm të dënuarit. Ndërsa duhet të 

theksohet se është në diskrecionin e gjykatës vlerësimi i rrethanave në çdo rast konkret si dhe për 

secilin të dënuar (individualizimi i dënimit) e përveç kësaj janë dhënë arsye ligjore të cilat kanë 

ndikuar në shqiptimin e dënimit si dhe të njëjtat arsye kanë qenë të pranuara nga  gjykata e 

shkallës së dytë e cila e ka aprovuar dënimin e shqiptuar, prandaj as në këtë drejtim nuk ka 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale. 

       Nga të gjitha këto që u tha më lartë si dhe duke u nisur nga faktin se aktgjykimet nuk janë të 

përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale si dhe në dëm të dënuarit nuk 

është shkelur ligji penal, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi ,e në pajtim me nenin 437 

të KPPK-së. 

 

                     GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË  

          Pml.nr.173/2018, më 16 korrik 2018      

  

Procesmbajtësi            Kryetare e kolegjit, 

   Bujar Balaj                                                                                                          Emine Mustafa 

 

  


