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Pml.nr.8/2020 
 
 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - në kolegjin  e përbërë nga gjyqtarët: 

Agim Maliqi, kryetar, Nesrin Lushta e Mejreme Memaj, anëtarë, me 

bashkëpunëtoren profesionale Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen 

penale kundër të dënuarit B.B. nga fshati H., komuna e P., për shkak të veprës 

penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 297 par.5 lidhur me par.3 dhe 1 të KPK, 

duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të 

dënuarit të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren - Dega 

në Suharekë P.nr.505/2013 të datës 21.03.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës PA1.nr.621/2019 të datës 29.08.2019, në seancën e mbajtur 

me datën 10.02.2020, mori këtë: 

 

  

A K T GJ Y K I M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit  

të dënuarit B.B., e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Prizren-dega në Suharekë P.nr.505/2013 të datës 21.03.2019 dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.621/2019 të datës 29.08.2019. 

 

 

A r s y e t i m  

 

 

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren - Dega në Suharekë 

P.nr.505/2013 të datës 21.03.2019, i dënuari B.B. është shpallur fajtor për 

veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 297 par.5 lidhur me par.3 dhe 

1.të KPK dhe është gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 7 

(shtat) muaj, në të cilin i llogaritet koha e kaluar në paraburgim dhe arrest 

shtëpiak prej datës 12.06.2019 (gabimisht shkruan “prej 12.06.2011”) deri më 

datën 12.07.2019. I është shqiptuar edhe dënimi plotësues i ndalimit të drejtimit 

të automjetit të kategorisë C në afat prej një viti pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. Është obliguar të paguaj shpenzimet e procedurës dhe paushallin 

gjyqësor si dhe 30 € në emër të kompensimit të viktimave të gjitha pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit ndërsa për realizimin e kërkesës pronësoro 

juridike të dëmtuarit janë udhëzuar në kontestin civil.  
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        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës ka marrë aktgjykimin  

PA1.nr.621/2019 të datës 29.08.2019, me të cilin është refuzuar si e pabazuar  

ankesa e mbrojtësit të dënuarit dhe aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar. 

 

         Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtën e ligjshmërisë ka 

paraqitur mbrojtësi i të dënuarit, avokati H.S. nga P., për shkak të shkeljes 

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

procedurës penale të cilat kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit dhe shkeljes 

së ligjit penal, me propozim që lënda të kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rivendosje, ndërsa nga referati i kërkesës del se propozohet ndryshimi i 

aktgjykimit dhe shqiptimi i dënimit më të butë.   

 

         Prokurori i Shtetit, me parashtresën KMLP.II.nr.4/2020 e datës 16.01.2020. 

ka propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar. 

   

         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 kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatojë se: 

 

         - kërkesa nuk është e bazuar. 

 

         Në kërkesë theksohet se dispozitivet e aktgjykimeve të kundërshtuara janë 

në kundërshtim me arsyet e dhëna, arsyet janë të paqarta dhe nuk përmbajnë 

arsye për faktet vendimtare, ashtu që aktgjykimet janë të përfshira me shkelje 

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

par.2.1 të KPPK. 

 

       Gjykata Supreme me rastin e vlerësimit të këtij pretendimi konstatojë se 

paraqet vetëm një parafrazim të dispozitës së cekur ligjore pa arsyetim se si këto 

shkeljet manifestohen, ashtu që duke qenë e lidhur me kufizimin nga neni 436 të 

KPPK pretendimin nuk e aprovoj. Njësojë veproj edhe me pretendimin për 

shkeljen e ligjit penal, e cila sipas kërkesës, konsiston në faktin se ekzistojnë 

rrethanat të cilat e përjashtojnë përgjegjësinë penale e të dënuarit, por pa 

arsyetim.  

 

        Nga përmbajtja e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë rezulton se të gjitha 

pretendimet tjera kanë të bëjnë me vendimin për dënimin. Kështu, pretendohet 

se në aktgjykimet e kundërshtuara nuk janë vlerësuar rrethanat lehtësuese siç 

janë pranimi i fajësisë, mosha e të dënuarit, se është baba i fëmiut të sëmur nga 

epilepsia dhe të cilit i nevojitet prania e të dënuarit për shkak të mjekimit dhe 
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përkujdesjes, se është i vetmi mbajtës i familjes dhe ca rrethana tjera që në 

kërkesë potencohen.  

 

       Gjykata Supreme konstatojë se konform nenit 432 të KPPK bazat për 

ushtrimin e kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë janë vetëm shkeljet e ligjit- 

procedural ose material, për çka ky mjet i jashtëzakonshëm juridik nuk mund të 

paraqitet për shkak të vendimit për dënimin. Vendimi për dënim, megjithatë, 

mund të kundërshtohet nëse është i ndërlidhur me shkeljen e ligjit penal ose 

shkeljet procedurale, për çka do të bëhet fjalë në vijim.  

 

        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 dënim, 

dënim 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.  

 

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

paraparë për këtë vepër penale gjegjësisht dënim me burgim, në kuadër të 

minimumit dhe maksimumit ligjor të paraparë për ketë vepër penale. Nga kjo 

rrjedhë se nuk mund të aprovohet pretendimi në kërkesë për shkeljen e ligjit 

penal e në anën tjetër, lartësia e dënimit është në diskrecionin e gjykatës e cila e 

shqipton.   

 

        Në rast se nuk është fjalë për këtë shkelje, vendimi për dënimin me këtë 

mjet të jashtëzakonshëm juridik mund të kundërshtohet vetëm nëse kjo pjesë e 

aktgjykimi është marrë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale 

e cila do të mund të ndërlidhej me mungesën ose paqartësitë të arsyeve lidhur 

me vendimin për dënimin, mirëpo, në rastin konkret një pretendim i këtillë në 

kërkesën për mbrojtën e ligjshmërisë nuk është paraqitur.  

 

        Nga sa u tha, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte e pabazuar dhe 

konform nenit 437 të KPPK u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

  

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

Pml.nr. 8/2020, më datë 10.02.2020  

 

 

Procesmbajtësja,                               Kryetari i kolegjit,  

Qefsere Berisha                Agim Maliqi 


