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                                                                                                                                   Pml.nr.47/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

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

kryetare Agim Maliqi dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit I.A., për shkak të veprës penale rrezikimi i 

trafikut publik nga neni 370 par.5 lidhur me par.1 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i dënuarit, kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda PKR.nr.131/2019 të datës 

18.09.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.553/2019 të datës 

20.12.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 02 mars 2020, 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 I.A., 

e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan – Departamenti për Krime të 

Rënda PKR.nr.131/2019 të datës 18.09.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.553/2019 të datës 20.12.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

        Gjykata Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda, me aktgjykimin 

PKR.nr.131/2019 të datës 18.09.2019, të dënuarin I.A., e ka shpallur fajtor për veprën penale 

rrezikimi i trafikut publik nga neni 370 par.5 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe e ka gjykuar me 

dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim i është 

llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej datës 22.08.2019 deri më datë 20.09.2019. I dënuari 

është obliguar në pagesën e paushallit gjyqësor në shumë prej 50 €, kurse të dëmtuarit për 

realizimin e kërkesave pasurore juridike janë udhëzuar në kontest civil.  

        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 
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        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA.1nr. 1038/2019 të datës 19.09.2019, ka 

refuzuar si të pabazuara ankesat e Prokurorisë Themelore në Gjilan dhe mbrojtësit të të dënuarit 

dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

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

dënuarit av. Shemsedin Pira nga Gjilani, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, ta aprovoj si të bazuar kërkesën 

për mbrojtje të ligjshmërisë, të anuloj aktgjykimet e kundërshtuara dhe lënda të kthehet në 

rivendosje gjykatës së shkallës së parë. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.31/2020 e datës 

14.02.2020, 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 me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë 

janë bërë shkelje me rastin e vendosjes së kësaj çështje sipas ankesave të paraqitura kundër 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë nga ana e Prokurorisë Themelore në Gjilan dhe nga 

ana e mbrojtësit të të dënuarit. Përkundër faktit se me asnjërën ankesë aktgjykimi nuk ishte 

kundërshtuar për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, megjithatë në 

arsyetimin e aktgjykimit të saj gjykata e shkallës së dytë, sipas detyrës zyrtare duke u bazuar në 

nenin 394 të KPPK-së, ka konstatuar se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë nuk përmban 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të cilat kishin me kushtëzuar anulimin e tij 

dhe shkelje të ligjit penal në dëm të të dënuarit.  

 

        Pretendohet se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë, është marrë me shkelje të 

dispozitës së nenit 384 par.1 nënpar.1.7 të KPPK-së, meqë me këtë dispozitë është paraparë 

zgjidhja e aspektit kuantitativ të raportit ndërmjet akuzës dhe aktgjykimit, duke detyruar 

gjykatën që me aktgjykim të zgjidh lëndën e akuzës në tërësi duke mos lënë pa zgjidhur asnjë 
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element të saj. Kurse në rastin konkret një gjë e tillë nuk ka ndodhur sepse me aktakuzën e 

Prokurorisë Themelore në Gjilan PP.I.nr.146/2019 të datës 12.09.2019, në faqen e dytë –pasusin 

e pestë është propozuar që gjykata në bazë të nenit 64 par.1 të KPRK-së të dënuarit ti shqiptoj 

edhe masën mbrojtëse ndalimi i drejtimit të automjetit dhe e cila në rastin konkret nuk është 

shqiptuar. 

 

        Më tutje pretendohet në shkelje të dispozitës së nenit 384 par.1 nënpar.1.12 të KPPK-së, 

meqë është fjala për veprën penale rrezikimi i trafikut publik është dashur që në dispozitiv të 

aktgjykimit të thuhet se çfarë shpejtësie është zhvilluar në momentin kritik dhe cila shpejtësi 

është e lejuar në vendin e ngjarjes. 

 

        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 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 për të cilat pretendohet. 

 

        Në këtë çështje penale, është e rëndësishme të theksohet, se i dënuari, ka bërë pranimin e 

fajësisë në shqyrtimin fillestar dhe si rezultat i konstatimit të gjykatës së shkallës së parë se janë 

përmbushur kriteret e përcaktuara në nenin 248 të KPPK-së, pranimi i fajësisë është aprovuar 

dhe i dënuari është shpallur fajtor dhe është dënuar. Nga kjo arsye ankesat nga ana e Prokurorisë 

Themelore në Gjilan dhe mbrojtësit të të dënuarit ishin paraqitur vetëm për shkak të vendimit të 

sanksionit penal. Megjithatë, arsyetimi i theksuar në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë 

përkitazi me shqyrtimin e ankesave edhe njëkohësisht konstatimi se aktgjykimi i kundërshtuar 

nuk përmban shkelje sipas dispozitës së nenit 394 të KPPK-së, nuk e bën arsyetimin e paqartë, 

sepse duke u bazuar në dispozitën e theksuar është detyrim i gjykatës së shkallës së dytë që sipas 
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detyrës zyrtare të vlerësoj edhe këto shkelje pavarësisht se aktgjykimi nuk është kundërshtuar, 

andaj bazuar në këtë del se pretendimi i theksuar në kërkesë ishte i pabazuar.  

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se është i saktë pretendimi i theksuar në kërkesë se 

gjykata e shkallës së parë kundër të dënuarit nuk ka vepruar sipas propozimit të Prokurorisë 

Themelore në Gjilan për të shqiptuar dënimin plotësues nga neni 64 par.1 i KPRK-së, 

përkatësisht për ndalimin e drejtimit të automjetit. Megjithatë, duke u bazuar në dispozitën e 

nenit 438 par.2 të KPPK-së, në rastet kur kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është në dëm të të 

dënuarit, vetëm konstatohet shkelja e tillë pa ndikuar në vendimin e formës së prerë. Në rastin 

konkret përkundër faktit se nuk është shqiptuar dënimi plotësuese nga ana e gjykatës së shkallës 

së parë, kjo nuk mund të konsiderohet shkelje që cenon të drejtat e të dënuarit, dhe për më tepër, 

nuk është në natyrën e këtij mjeti juridik - kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë shqyrtimi i këtij 

aspekti pa marrë parasysh se ky pretendim është paraqitur nga ana e mbrojtësit të tij.  

 

        Përkundër faktit se kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është paraqitur për shkak të 

shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, bazuar në përmbajtjen e saj, janë 

paraqitur pretendime edhe përkitazi me konstatimin e gabueshëm dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike, siç janë theksuar, shpejtësia e lëvizjes së automjetit në momentin kritik dhe shpejtësinë e 

lejuar në vendin e ngjarjes. Mirëpo, këto pretendime nuk janë vlerësuar nga Gjykata Supreme e 

Kosovës, meqë bazuar në dispozitën e nenit 432 par.2 të KPPK-së, meqë kërkesa për mbrojtjen e 

ligjshmërisë nuk mund të ushtrohet për shkak të konstatimit të gabueshëm dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike. 

 

        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.47/2020, më 02 mars 2020 

 

 

B.profesional,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

Bujar Balaj                                                                                                             Nesrin Lushta 


