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                                                                                                                               Pml.nr.177/2017 

 

                                                      NË EMËR TË POPULLIT  

 

 

Gjykata Supreme e Kosovës- kolegji i përbërë nga gjyqtarët Valdete Daka, kryetare e  

kolegjit Agim Maliqi dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesionale Sherif 

Krasniqi, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit G.J., për shkak të veprës penale 

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

vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të 

dënuarit, av. G.H., kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega në Gllogovc 

P.nr.599/16 të dt.28.12.2016 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit PA.1nr.260/2017 të 

dt.11.04.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me 22.02.2018, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e  mbrojtësit të të dënuarit 

G.J., e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega në Gllogovc 

P.nr.599/16 të dt.28.12.2016 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit PA.1nr.260/2017 të 

dt.11.04.2017. 

 

 

A r s y e t i m 

 

          Gjykata Themelore në Prishtinë - Dega në Gllogovc, me aktgjykimin P.nr.599/16 të 

dt.28.12.2016, të dënuarin G.J. e ka shpallur fajtor për veprën penale rrezikimi i trafikut publik 

nga neni 378 par.9 lidhur me par.6 dhe par.1 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim i është llogaritur koha e kaluar 

në paraburgim nga data 03.11.2016 deri me datë 23.11.2016, i është shqiptuar dënimi plotësues 

ndalimi i drejtimit të automjetit për të gjitha kategoritë në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite, i cili 

ndalim do të llogaritet nga data kur aktgjykimi të bëhet i plotfuqishëm, ka obliguar në pagesën e 

paushallit gjyqësor në shumë prej 100 (njëqind) euro dhe shpenzimet e procedurës penale në 

shumë prej 40.00 (dyzet) euro, kurse përfaqësuesi ligjor i të dëmtuarve, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës me aktgjykimin PA.1nr.260/2017 të dt.11.04.2017, ka 

refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë. 
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Paraqitësi i kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë dhe pretendimi i tij. 

 

Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur mbrojtësi i 

të dënuarit G.J., av. G.H.,  për shkak të shkeljes së ligjit penal nga neni 385 të KPPK-së, me 

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

ligjshmërisë, të anulohen aktgjykimet e kundërshtuara dhe lëndën ta kthej në rivendosje në 

gjykatën e shkallës së parë. Po ashtu, ka propozuar të shtyhet ekzekutimi i vendimit gjyqësor të 

formës së prerë deri në vendim tjetër.   

 

Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit thekson se aktgjykimi në mënyrë të padrejtë ka sjellë 

pasoja të rënda për të dënuarin, po ashtu edhe aktgjykimi i shkallës së dytë nuk i ka trajtuar 

mjaftueshëm pretendimet e mbrojtjes. 

 

Më tutje në kërkesë potencohet se i dënuari veprën penale e ka kryer nga pakujdesia e 

vetëdijshme e që këtë e tregojnë rrethanat e rastit, po ashtu edhe sa i përket veprimeve të të 

dënuarit i cili ka vepruar në kundërshtim me nenin 48 të Ligjit për Sigurinë e Komunikacionit 

Rrugor (LKSRr), pasi nuk ka përshtatur shpejtësinë e lëvizjes edhe sipas shkresave të lëndës 

përkatësisht ekspertiza e komunikacionit konstatohet se shpejtësia e lëvizjes së lejuar ishte 50 

km/h kurse shpejtësia e zhvilluar me rastin e ndodhjes së aksidentit 44 km/h, kurse pretendimi 

tjetër ka të bëj me rrethanën rënduese përkatësisht peshën e madhe të veprës penale e që pesha e 

madhe e veprës penale është element i veprës penale, konkretisht e bën të dënueshme 1-8 vite. 

    

Mendimi i Prokurorit të Shtetit   

 

Prokurori i Shtetit i Kosovës, me shkresën KMLP.nr.58/2013 dt. 02.12.2013, ka 

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

 

Gjetjet e Gjykatës Supreme 

 

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 Kodit të Procedurës Penale të Kosovës (KPPK) 

dhe, pas vlerësimit të pretendimeve në kërkesë, gjeti se: 

 

Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

 

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

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

shkelje të Ligjit Penal. 

 

Është e rëndësishme të theksohet i dënuari ka bërë pranimin e fajësisë në shqyrtimin 

fillestar dhe si rezultat i konstatimit të gjykatës se janë përmbushur kriteret e përcaktuara në 

nenin 248 të KPPK-së, pranimi i fajësisë është aprovuar. Bazuar në dispozitivin e aktgjykimit të 
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shkallës së parë rezulton se vepra penale është kryer nga pakujdesia dhe rrjedhimisht kjo 

përcaktohet edhe me kualifikimin ligjor të kësaj vepre penale që është e qartë se në rastin konkret 

pasoja e ndaluar mund të shkaktohet si rezultat i veprimit, andaj bëhet fjalë për vepër penale të 

kryer nga pakujdesia e vetëdijshme pasi që i dënuari me veprimin e ndërrmarrë përkatësisht me 

kalimin me kamionin e tij në shiritin e anës së majtë të lëvizjes ishte i vetëdijshëm se mund të 

shkaktohej aksidenti. 

 

Përkitazi me shpejtësinë e lëvizjes siç pretendon mbrojtësi i të dënuarit është i saktë 

pohimi i tij se shpejtësia e lëvizjes në momentin e aksidentit ishte 44 km/h në vendin ku 

shpejtësia e lejuar ishte 50km/h, por kjo rrethanë është irelevante pasi që edhe vet dispozita 

blankete neni 48 i Ligjit për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor (LKSRr), përcakton drejtimin e 

lëvizjes së automjeteve e që të njëjtat duhet të lëvizin në anën e djathtë, kurse në këtë rast i 

dënuari me kamionin e tij pasi që ka humbur kontrollin mbi automjetin e tij ka dalur në shiritin e 

kundërt të lëvizjes përkatësisht shiritin e destinuar për lëvizjen e automjeteve të kahjes së kundërt 

dhe nga ky veprim i tij është shkaktuar aksidenti dhe pasojat e tij. 

 

Andaj, në gjendjen faktike të vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, drejt është 

aplikuar ligji penal dhe pretendimi në fjalë nuk ishte i bazuar.  

 

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.  

 

Në rastin konkret gjykata e shkallës së parë ka shqiptuar llojin e dënimit të paraparë për 

këtë vepër penale gjegjësisht dënimin me burgim brenda minimumit dhe maksimumit të paraparë 

me ligj, kështu që pretendimi i të dënuarit të paraqitura në kërkesë se aktgjykimi është përfshirë 

në shkelje të ligjit penal nuk është i bazuar. 

 

Në rast se nuk është fjala për këtë shkelje, vendimi për dënimin me këtë mjet të 

jashtëzakonshëm juridik mund të kundërshtohet vetëm nëse kjo pjesë e aktgjykimit është marrë 

me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e cila mund të ndërlidhej me mungesën 

ose paqartësitë të arsyeve lidhur me vendimin për dënimin, mirëpo në rastin konkret një 

pretendim i tillë në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është paraqitur. 

 

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.177/2017, më datë 22.02.2018 

Procesmbajtësi,                                                                          Kryetarja e kolegjit, 

Sherif Krasniqi              Valdete Daka 


