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Pml.nr.88/2016 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët–Valdete Daka, 

kryetare, Nesrin Lushta e Salih Toplica-anëtar, me bashkëpunëtoren profesionale Minire 

Xhambazi, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarve M. G. e Xh. G. të dy 

nga Prishtina, për shkak të veprës penale rrezikimi i sigurisë në punë nga neni 

186.par.4.lidhur me nenin 23.të KPK, duke vendosur sipas kërkesave për mbrojtjen e 

ligjshmërisë të mbrojtësve të dënuarve të paraqitura kundër aktgjykimit të formës së prerë 

të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Gllogoc P.nr.50/2011 të datës 08.05.2013., 

në seancën e mbajtur më 06.04.2016., mori këtë: 

 

  

 

A K T GJ Y K I M  

 

 

 Me miratimin e kërkesave për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësve të dënuarve 

M. G. dhe Xh. G. anulohen aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në 

Gllogoc P.nr.50/2011 i datës 08.05.2013. dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.1498/2013 i datës 02.12.2015. dhe lënda i kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rivendosje.  

 

 

A r s y e t i m  

 

 

  Me aktgjykimin e Gjykatës komunale në Gllogovc P.nr.244/07 të datës 

30.07.2008. të dënuarit M. G. dhe Xh. G. janë shpallur fajtor për veprën penale të kryer 
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në bashkëveprim rrezikimi i sigurisë në punë nga neni 186.par.4.lidhur me par.3.,1.dhe 2. 

dhe nenin 23.të KPK dhe janë gjykuar me dënime me burgim në kohëzgjatje prej nga 8 

(tetë) muajve. 

 

 Në procedurën ankimore Gjykata e qarkut në Prishtinë ka marrë aktvendimin 

Ap.nr.540/08 të datës 26.11.2010. me të cilin janë aprovuar ankesat e mbrojtësve të 

dënuarve, aktgjykimi i shkallës së parë është anuluar dhe çështja është kthyer gjykatës së 

shkallës së parë në rigjykim. 

 

 Në gjykimin e serishëm Gjykata Themelore në Prishtinë-Dega në Gllogoc ka 

marrë aktgjykimin P.nr.50/2011 të datës 08.05.2013. me të cilin të dënuarit janë shpallur 

fajtor për veprën penale të kryer në bashkëkryerje rrezikimi i sigurisë në punë nga neni 

186.par.4.lidhur me nenin 23.të KPK dhe janë gjykuar secili me dënim me kusht me të 

cilat iu janë përcaktuar dënimet me burgim në kohëzgjatje prej nga 1 (një) viti të cilat nuk 

do të ekzekutohen nëse në afat prej 2 (dy) vitesh nuk kryejnë vepër tjetër penale. Janë 

obliguar të paguajnë shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor ndërsa për 

realizimin e kërkesës pronësoro juridike të dëmtuarit janë udhëzuar në kontestin civil. 

 

Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesa për mbrojtën e ligjshmërisë kanë paraqitur: 

 

-mbrojtësi i të dënuarit M. G., avokati N. Sh. nga Prishtina, për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me  propozim që 

të ndryshohen ashtu që i dënuari të lirohet nga akuza ose të anulohen dhe lënda të kthehet 

gjykatës së shkallës së parë në rivendosje dhe 

 

-mbrojtësi i të dënuarit Xh. G., avokati T. Rr. nga Prishtina, për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës 

penale që kanë ndikuar në marrjen e vendimit të ligjshëm  dhe shkeljes së ligjit penal, me  

propozim që të ndryshohen ashtu që i dënuari të lirohet nga akuza ose të rikualifikohet 

vepra penale dhe të merret aktgjykim me të cilin akuza refuzohet për shkak të 

parashkrimit të ndjekjes penale ose të anulohen dhe lënda të kthehet gjykatës së shkallës 

së parë në rigjykim. 
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  Prokurori i shtetit me parashtresën KMLP.II.nr.61/16 të datës 01.04.2016.  ka 

propozuar që kërkesat të refuzohen si të pabazuara. 

 

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, vlerësoi pretendimet në 

kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatojë se: 

 

-kërkesat janë të bazuara. 

 

Në të dy kërkesat pretendohet se aktgjykimet e kundërshtuara nuk përmbajnë 

arsye për faktet vendimtare, ka kundërthënie në mes dispozitivit të tyre dhe arsyeve të 

dhëna, mungojnë arsyet për vlerësimin e provave të administruara, të cilat edhe ceken veç 

e veç por theksi i veçantë ka të bëjë me bashkëkryerjen e të dënuarve dhe me dashjen për 

kryerjen e veprës penale. Këto të meta, pretendohet se i përmban edhe aktgjykimi i 

shkallës së dytë i cili, për më tepër, nuk ka arsye as për pretendimet të cekura në ankesat 

të cilat janë ushtruar kundër aktgjykimit të shkallës së parë. 

 

Gjykata Supreme konstatojë se të dënuarit janë shpallur fajtor se veprën penale 

kanë kryer në bashkëveprim. Edhe cilësimi juridik i veprës penale është rrezikimi i 

sigurisë në punë nga neni 186.par.4.lidhur me nenin 23.të KPK. Mirëpo, në arsyet e 

aktgjykimit të shkallës së parë nuk shpjegohet se si është manifestuar ky bashkëveprim, 

edhe pse konform nenit 23.të KPK i cili në kohë ka qenë në fuqi, bashkëkryerja 

nënkupton se dy apo në shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke marrë pjesë 

në kryerjen e veprës penale ose thelbësisht duke i kontribuuar kryerjes së saj në ndonjë 

mënyrë tjetër. Andaj, fjala është për një fakt relevant por për të njëjtin, në aktgjykimin e 

shkallës së parë jo vetëm se nuk ka arsyetim por as nga dispozitivi i tij nuk mund të 

kuptohet, sepse nuk është cekur, se si manifestohet bashkëveprimi i të dënuarve. Për më 

tepër, ekziston një kundërthënie në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së parë e cila 

manifestohet në atë se në përshkrimin faktik të veprës penale, në fundin e rreshtit të pesë 

thuhet “duke mos vepruar në bashkëveprim” e më tutje thuhet se “me këtë në 

bashkëveprim kanë kryer veprën penale rrezikimi i sigurisë në punë nga neni 
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186.par.4.lidhur me nenin 23.të KPK”. Në aktgjykimin e shkallës së dytë po ashtu nuk ka 

arsyetim për pretendimin ankimor për mos ekzistimin e bashkëveprimit në mes të të 

dënuarve dhe të metat e cekura më lartë nuk janë eliminuar. 

 

Andaj, në këtë mënyrë aktgjykimet janë të përfshira me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384.par.1.pika 12.të KPPK.  

 

Të dënuarit janë shpallur fajtor se veprën penale kanë kryer me dashje eventuale. 

Megjithatë, në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së parë nuk është përshkruar ky lloj i 

dashjes, pra fakti se të dënuarit kanë qenë të vetëdijshëm se pasoja e ndaluar mund të 

shkaktohet si rezultat i veprimit ose i mosveprimit të tyre dhe se kanë pranuar shkaktimin 

e saj, siç parashihet me nenin 15.par.3.të KPK. Në aktgjykimin e shkallës së parë si 

arsyetim për dashjen eventuale, në pasusin 4 në faqen 16 thuhet “Për këtë vepër penale 

janë shpallur fajtor sepse në përputhje me nenin 11.par.1.të KPK thuhet se kryesi i veprës 

penale është penalisht përgjegjës nëse është mendërisht i aftë dhe është shpallur fajtor për 

kryerjen e veprës penale. Personi është fajtor për kryerjen e një vepre penale me dashje 

apo nga pakujdesia. Në rastin konkret të akuzuarit këtë vepër penale e kanë kryer me 

dashje eventuale sipas nenit 15.par.3.të KPK, ku është paraparë sanksioni penal”. Këto 

arsye janë të paqarta dhe nuk paraqesin arsyetim ligjor për dashjen eventuale. Në 

aktgjykimin e shkallës së dytë kjo e metë nuk është mënjanuar. Në pasusin e fundit në 

faqen 4 të aktgjykimit të shkallës së dytë ceket “Arsyet të cilat i ka dhënë ajo gjykatë 

lidhur me vërtetimin e ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë penale të akuzuarit i 

pranon edhe kjo gjykatë dhe nuk e sheh të nevojshme të bëjë edhe një vlerësim në këtë 

drejtim. Prandaj, kjo gjykatë pretendimet ankimore të të akuzuarit në këtë drejtim i 

vlerësojë si të pabazuara”. Gjykata Supreme konstatojë se me të drejt theksohet në 

kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë se edhe gjykata e shkallës së dytë ka bërë shkeljen e 

njëjtë esenciale të dispozitave të procedurës penale, me mos dhënien e arsyetimit për këtë 

fakt vendimtar ashtu që të dy aktgjykimet janë juridikisht të paqëndrueshme. 

 

Për këto arsye, me miratimin e kërkesave për mbrojtën e ligjshmërisë u vendos që 

aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe çështja ti kthehet gjykatës së shkallës së 

parë në rivendosje. Në gjykimin e serishëm duhet të mënjanohen shkeljet e lartë cekura të 
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dispozitave të procedurës penale, të merren në konsideratë edhe theksimet tjera në 

kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë por edhe të respektohet parimi reformatio in peius 

(neni 417.të KPK). Kjo për arsye se me aktgjykimin e Gjykatës komunale në Gllogovc 

P.nr.244/07 të datës 30.07.2008. të dënuarit janë shpallur fajtor për veprën penale të kryer 

në bashkëveprim rrezikimi i sigurisë në punë nga neni 186.par.4.lidhur me par.3.,1.dhe 2. 

dhe nenin 23.të KPK , pra, për veprën penale të kryer nga pakujdesia dhe kundër këtij 

aktgjykimi nuk ka pas ankesë të Prokurorit të Shtetit. 

 

 Nga këto arsye konform nenit 438. par.1.2. të KPPK u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

  

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

Pml.nr. 88/2016, më 06.04.2016.  

 

 

Proçesmbajtësja,                           Kryetarja e kolegjit,  

Minire Xhambazi                               Valdete Daka 

 


