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                                                                                                                      Pml.nr.321/2019 

 

                                                      NË EMËR TË POPULLIT  

 

 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin Lushta, 

kryetare, Agim Maliqi dhe Rasim Rasimi anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Qefsere 

Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit L.M., 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, kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA.1nr.392/2019 të datës 

25.06.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me 18 nëntor 2019, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të të dënuarit 

L.M., e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.392/2019 të datës 

25.06.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

 

        Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, me aktgjykimin 

P.nr.87/2019 e datës 13.03.2019, të dënuarin L.M., 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 3 (tri) vite e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim i 

është llogaritur koha e kaluar në paraburgim nga data 22.10.2018 deri me datë 04.03.2019. Është 

obliguar në pagesën e paushallit gjyqësor në shumë prej 30 €, ndërsa përfaqësuesit e palëve të 

dëmtuara, për realizimin e kërkesës pasurore juridike janë udhëzuar në kontest civil. 
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        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.392/2019 e datës 25.06.2019, ka 

miratuar ankesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe përfaqësuesve të autorizuar të palëve 

të dëmtuara dhe ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë vetëm përkitazi me 

vendimin për dënim ashtu që për veprën penale të shpallur fajtor të dënuarit i ka shqiptuar dënim 

burgimi në kohëzgjatje prej 5 (pesë) vite, kurse pjesët tjera të aktgjykimit kanë mbetur të 

pandryshuara. 

 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

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

dënuarit L.M., av. F.K. nga P., 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, të anuloj aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë 

dhe lëndën ta kthen në rivendosje. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.223/2019 e datës 

31.10.2019, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

        Pretendimet e paraqitura në kërkesë 

 

        Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit thekson se gjykata e shkallës së dytë me aktgjykimin e saj 

ka aprovuar ankesat e Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe palës së dëmtuar edhe pse janë në 

kundërshtim me njëra-tjetrën, pasi që ankesa e prokurorisë e tejkalon edhe ekspertizën e vet, 

kurse ankesat e palëve të dëmtuara e kundërshtojnë hetimin, ekspertizën dhe kualifikimin juridik 

të veprës penale. Pretendohet se përfaqësuesit e palëve të dëmtuara edhe pse kanë pasur të drejtë 

të paraqesin ankesë vetëm lidhur me sanksionin penal siç është përcaktuar me dispozitën e nenit 

381 par.3 të KPPK-së, megjithatë në arsyetimin e ankesave të tyre theksohen aspekte të gjendjes 
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faktike, madje duke nxjerrë ekspertizë të komunikacionit dhe duke kundërshtuar kualifikimin 

juridik të veprës penale të bërë nga ana e prokurorisë së shtetit. Pretendohet se gjykata e shkallës 

së dytë ka qenë dashur që ta hudh si të palejuar ankesën e përfaqësuesve të palëve të dëmtuara, 

kurse ta aprovon ankesën e prokurorisë dhe jo të aprovohen dy ankesat të cilat janë në 

kundërshtim me njëra-tjetrën. 

 

        Më tutje pretendohet se kolegji penal i gjykatës së shkallës së dytë që ka vendosur përkitazi 

me ankesën kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë ka qenë në përbërje të njëjtë i cili 

ka vendosur sipas aktvendimit PN1.nr.237/2018 të datës 06.12.2018 përkitazi me ankesën e 

mbrojtjes për vazhdimin e masës së paraburgimit. Po ashtu dy anëtarë të kolegjit të gjykatës së 

shkallës së dytë që kanë vendosur për ankesën kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë 

kanë qenë në përbërje të kolegjit penal i cili ka vendosur sipas aktvendimit PN1.nr.199/19 të 

datës 11.03.2019 për ankesën e mbrojtjes për vazhdimin e masës së paraburgimit 

 

        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 për mbrojtje të ligjshmërisë është e pabazuar. 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, vlerësoj se pretendimi i mbrojtësit të të dënuarit, është i 

pabazuar, meqë gjykata e shkallës së dytë me rastin e shqyrtimit të ankesave të paraqitura kundër 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë në arsyetimin në faqen e pestë të aktgjykimit të saj ka 

potencuar faktin se ankesa e përfaqësuesve të palëve të dëmtuara sa i përket shkeljeve të 

dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal ishte e palejuar. Kurse shqyrtimi i 

ankesave të paraqitura nga përfaqësuesit e palëve të dëmtuara janë bërë vetëm përkitazi me 

sanksionin penal që është konsideruar e lejuar bazuar në dispozitën e nenit 381 par.3 të KPPK-

së. Për më tepër edhe prokurori e shtetit ankesën e ka paraqitur vetëm përkitazi me sanksionin 

penal dhe në këtë mënyrë ankesat e paraqitura nuk janë në kundërshtim me njëra tjetrën, siç 

pretendohet pa bazë nga ana e mbrojtësit të të dënuarit. 
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        Pretendimi përkitazi me përbërjen e kolegjit penal, sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të 

Kosovës, po ashtu del të jetë i pabazuar, përkundër faktit se qëndron fakti se në përbërjen e 

kolegjit të gjykatës së shkallës së dytë kanë marrë pjesë gjyqtarët të cilët kanë vendosur sipas 

ankesës së mbrojtësi të të dënuarit kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë dhe të cilët 

po ashtu paraprakisht kanë marrë pjesë edhe në shqyrtimin e ankesave për shkak të vazhdimit të 

masës së paraburgimit ndaj të dënuarit. Megjithatë në rastin konkret nuk është shkelur dispozita 

e nenit 39 par.2 të KPPK-së meqë në rastin konkret anëtari i kolegjit penal nuk ka vendosur për 

caktimin përkatësisht vazhdimin e masës së paraburgimit por heqjen e kësaj mase, dhe për më 

tepër, në të dy rastet e pretenduara sipas aktvendimeve PN1.nr.237/2018 të datës 06.12.2018 dhe 

PN1.nr.199/19 të datës 11.03.2019, çështja është kthyer në rivendosje gjykatës së shkallës së 

parë përkatësisht anëtarët e kolegjit penal nuk kanë vendosur në mënyrë meritore në këto çështje. 

 

       Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishe e pabazuar dhe konform nenit  437 

të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- PRISHTINË 

Pml.nr.321/2019, më 18 nëntor 2019 

 

Procesmbajtësja,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

Qefsere Berisha                                                                  Nesrin Lushta 

 

 

 


