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NË EMEMR TË POPULLIT 

 

       GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-  kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Valdete Daka, 

kryetare, Emine Mustafa dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtorit profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen  penale kundër të 

dënuarit L.M., nga P., për shkaka të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga nenin 

378 par. 8 lidhur me par.6 të KPK, duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtjen e 

ligjshmërisë  të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore Prizren P.nr.817/2017 datë 28.04.2017, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës PA1.nr.706/2017 datë 07.08.2017, në seancën e mbajtur me 8 shkurt 2018, 

mori ketë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtën e ligjshmërisë e mbrojtësit të të 

dënuarit L.M., paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore Prizren P.nr.817/2017 

datë 28.04.2017, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.706/2017 

datë 07.08.2017. 

 

       A  r s y e t i m  

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore Prizren P.nr.817/2017 datë 28.04.2017, i 

dënuari L.M., është shpallur fajtor për veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga nenin 

378 par.8  lidhur me par.6 të KPK, dhe për ketë vepër është gjykuar me dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vitesh, në të cilën dënim i është llogaritur edhe koha e 

kaluar në paraburgim prej 01.03.2017 deri me 28.04.2017. Është detyruar që ti paguaj 

shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë së gjykatës, ndërsa në emër të 

paushallit gjyqësor shumën prej 100 € të gjitha në afat prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Pala e dëmtuar T.B., për realizimin e kërkesë pasurore- 

juridike është udhëzuar në kontest civil. 
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 Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr. 

706/2017 datë 0708.2017, ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë, vetëm përkitazi 

me vendimin për dënimin ashtu që të dënuarin e ka gjykuar me dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 1 (një ) viti e 6 (gjashtë) muaj, duke i llogaritur edhe kohen e kaluar në 

paraburgim prej 01.03.2017 deri më 28.04.2017. 

 Kundër këtyre aktgjykimeve, mbrojtësi i të dënuarit L.M., V.V., avokat nga P., ka 

paraqitur kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë, për shkak të shkeljes së ligjit penal me 

propozim që aktgjykimet e kundërshtuara të ndryshohen sa i përket vendimit për 

dënimin ashtu që t‘i shqiptohet dënimi më i butë ose dënimi me kusht. 

  Prokurori i Shtetit të Kosovës, me parashtresën KMLP.II.nr.172/2017 datë 

21.09.2017, ka dhënë përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë duke 

propozuar që  të refuzohet si e pabazuar. 

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

çështjes në kuptim me dispozitën e nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, dhe pas 

vlerësimit të pretendimeve nga kërkesa konstatoi: 

 Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

 Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuar potencon se dënimi i shqiptuar është shumë i 

rëndë duke pasur parasysh një mori rrethanash lehtësuese siç janë pranimi i fajësisë, 

se kemi të bëjmë me veprën penale nga pakujdesia, fakti se i dënuari rëndë e ka 

përjetuar pasojën e veprës, se është i moshës relativisht të re, prandaj në praninë e 

këtyre rrethanave dënimi i shqiptuar është shumë i ashpër dhe do të ndikonte 

negativisht në të dënuarin. Më tej, mbrojtësi thekson se të dy gjykatat nuk i kanë 

vlerësuar këto rrethana dhe si rrjedhojë është shkelur ligji penal në dëm të  dënuarit. 

 Siç rezulton nga shkresat e çështjes, i dënuari L.M., qysh në shqyrtimin fillestar 

me datë 28.04.2017, ka pranuar fajësinë për çdo pikë të aktakuzës, për çfarë gjykata 

duke gjetur se janë plotësuar kushtet e parapara nga nenin 248 të KPPK, ka aprovuar 

pranimin e fajësisë dhe të dënuarit i ka shqiptuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 

2 vitesh, ndërsa gjykata e shkallës së dytë duke aprovuar ankesën e mbrojtësit të të 

dënuarit, aktgjykimin e shkallës së parë e ka ndryshuar përkitazi me vendimin për 

dënimin duke i shqiptuar dënimin me të butë me burgim prej 1 (një ) vit e 6 (gjashtë ) 

muaj. Për këto fakte relevante të dy gjykatat kanë dhënë arsye ligjore të paraqitura në 

faqen 3 të shkallës së parë, respektivisht 4 dhe 5 aktgjykimit të shkallës së dytë. 

 Vlen të theksohet se të dy gjykatat rrethanat e parapara nga neni 73 dhe 74 të 

KPK, kanë vlerësuar në mënyrë të drejtë dhe në praninë e këtyre rrethanave gjykata e 

shkallës së dytë ka gjetur se dënimi i shqiptuar nga gjykata e shkallës së parë ishte i 
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ashpër ashtu që të dënuarit ja ka zbutur dënimin për çfarë si që u tha më lartë, ka 

dhënë arsye të cilat si të drejta dhe të ligjshme i pranon edhe kjo gjykatë. 

Gjykata Supreme e Kosovës, konstatojë se konform  dispozitës së nenit 385 

par.5 të KPPK kur është fjala për vendimin për dënimin, shkelje e ligjit penal bëhet kur 

në marrjen e vendimit për dënimin, dënimin 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 vepër penale, gjykata ka tejkaluar kompetencat ligjore.  

Ne rastin konkret, gjykata e shkallë së parë, të dënuarit i ka shqiptuar llojin e 

dënimit të paraparë për këtë vepër penale. Vlen të theksohet se  gjykata ka  diskrecion 

që në çdo rast konkret, varrësisht nga rrethanat e vlerësuara për matjen e dënimit të 

përcktoj dënimin brenda kufijve  ligjore siç në këtë rast, drejt kanë  vepruar. Prandaj,  

nga kjo rrjedhe se nuk mund të aprovohet pretendimi nga kërkesa, se në rastin konkret 

është shkelur  ligji penal. 

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 marr me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e cila do të mund 

të ndërlidhej me mungesën ose paqartësitë e arsyeve lidhur me vendimin për dënimin, 

mirëpo, në rastin konkret një pretendim i këtillë në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë 

nuk është paraqitur. 

 Nga arsyet e dhëna më sipër, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë  është 

refuzuar si e pabazuar dhe në pajtim me dispozitën e nenit 437 të KPPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVË- PRISHTINË 
Pml.nr.248/2017 më 8 shkurt 2018 

 
Procesmbajtësi       Kryetare e kolegjit 

Bujar Balaj        Valdete Daka 


