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NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Emine Mustafa, 

kryetare, Nebojsha Boriçiq dhe Avdi Dinaj, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores 

profesionale Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale të të  dënuarit B. I., nga 

Komuna e Podujevës, për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik, nga neni 378 par. 9 

lidhur me par. 6 dhe 1 të KPK, duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtjen e 

ligjshmërisë, të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit B. I., M. H. av. nga Podujeva, të paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë, P.nr.1134/2013 datë 

28.4.2015 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit Prishtinë, PA 1.nr.928/2016 datë 16.8.2016, në 

seancën e kolegjit të mbajtur më 22 nëntor 23016, mori këtë: 

 

     A K T GJ Y K I M 

 

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

B. I., e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë, 

P.nr.1134/2013 datë 28.4.2015 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit Prishtinë, PA 1.nr.928/2016 

datë 16.8.2016. 

A r s y e t i m i 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë, P.nr.1134/2013 

datë 28.4.2015 i dënuari B. I. është shpallur fajtor për veprën penale rrezikimi i trafikut publik , 

nga neni 378 par. 9 lidhur me par. 6 dhe 1 të KPK, dhe për këtë vepër penale është gjykuar me 

dënim burgu në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajsh, në të cilin dënim i llogaritet koha e kaluar në 

arrest shtëpiak prej 27.10.2011 gjer më 25.11.2011, ndërsa me aplikimin e dispozitës së nenit 47 
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të KPK-së, me pëlqimin e të dënuarit dënimi i shqiptuar iu është zëvendësuar me dënim me 

gjobë në shumë prej 4.000 €, të cilin duhet ta paguajë në afat prej 15 ditësh e në rast mospagese 

do ti ngelet dënimi me burgim. Është detyruar që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale 

sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës dhe 30 € në emër të shumës paushalle. E dëmtuara M. 

B., për realizimin e kërkesës pasurore-juridike është udhëzuar në kontest civil. 

 Ky aktgjykim është ndryshuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit Prishtinë, PA 1 nr. 

928/2016 datë 16.8.2016 në mënyrën sa vijon: 

 “Aprovohet ankesa e Prokurorisë  themelore në Prishtinë, kurse ndryshohet aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë, P.nr.1134/13 datë 28.04.2015, ashtu që 

Gjykata e Apelit e Kosovës të akuzuarit B. I. për veprën penale, Rrezikim i trafikut publik nga 

neni 378 par. 9 lidhur me par 6 të KPRK-së, e gjykon me dënim me burg në kohëzgjatje prej 7 

(shtatë) muaj”. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së  shkallës së dytë,  kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë 

ka paraqitur mbrojtësi i të dënuarit, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës 

penale dhe shkeljes së Ligjit penal, me propozim që aktgjykimi i kundërshtuar të prishet dhe 

çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së dytë në rivendosje. 

 Përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur Prokurori i Shtetit të 

Kosovës me parashtresën KMLP.II.nr. 169/2015 datë 15.10.2015, me propozim që e njëjta të 

refuzohet. 

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

konform dispozitave të nenit 435 par. 1 dhe 436 par. 1 të KPPK-së, dhe pas vlerësimit të 

pretendimeve që dalin nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, gjeti se: 

 Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

 Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë mbrojtësi i të dënuarit thekson se gjykata e 

shkallës së dytë në mungesë të rrethanave të arsyeshme ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së 

parë duke u thirrur në mbrojtjen e jetës së njeriut, ndërsa është dashtë që gjykata e shkallës së 

dytë ta ketë parasysh mungesën e dashjes së të dënuarit për kryerjen e veprës penale, se gjer te 
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aksidenti në komunikacion ka ardhur për shkak të dukjes së dobët dhe të pamjaftuar dhe në 

mungesë të sinjalizimit të biçikletës të cilën e ka drejtuar i ndjeri. 

 Po ashtu, në kërkesë thekson se gjykata e shkallës së dytë nuk ka pasur parasysh rrethanat 

se familjet e të dy palëve janë pajtuar se i dëmtuari nuk i bashkohet ndjekjes penale , se nga 

kompania e sigurimeve e dëmtuara është kompensuar. 

 Pretendimet e mbrojtësit të dëmtuarit të theksuar në kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë 

janë të pabazuara nga këto arsye: 

 Nga shkresat e çështjes rrjedh se i dënuari është shpallur fajtor dhe është dënuar për 

veprën penale kundër sigurisë së trafikut publik, nga neni 378 par. 9 lidhur me par. 6 dhe 1 të 

KPK-së, ndërsa në shqyrtimin gjyqësor të datës 18.4.2015 vërtetohet se i dënuari e ka pranuar 

fajësinë për të gjitha pikat e akuzës në pajtim me dispozitat e procedurës penale, për veprën 

penale për të cilën akuzohet , se i dënuari ka qenë i njoftuar për pasojat e pranimit të fajësisë, se i 

njëjti i ka kuptuar dhe i ka pranuar pasojat e pranimit të fajësisë e cila është bërë më vetëdije të 

plotë dhe pa ndikim për çka gjykata e shkallës së parë ka marrë aktvendimin mbi pranimin e 

fajësisë. 

 Në fillim duhet theksuar se kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e drejtuar për 

shkak të vendimit mbi dënimin edhe pse konform dispozitës së nenit 432 par. 2 të KPPK-së, 

kërkesa nuk është e lejuar. 

Qëndron fakti se nga gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së dytë janë marrë 

parasysh rrethanat lehtësuese se me familjen e të dëmtuarës janë pajtuar, se e dëmtuara nuk i 

bashkohet ndjekjes penale, që Gjykata Supreme konsideron se këto rrethana nuk mund të 

konsiderohen si rrethana lehtësuese për faktin  se pajtimi me familjen e te dëmtuarës, si dhe 

faktin se e dëmtuara nuk i bashkohet ndjekjes penale janë kontribut i të dëmtuarës, andaj këto 

rrethana nuk mund të konsiderohen as si rrethana lehtësuese e as si rrethana rënduese por këto 

rrethana i kontribuojnë rregullimit të raporteve ndërnjerëzore. 

Po ashtu duhet theksuar se vepra penale për të cilën i dënuari është shpallur fajtor dhe 

është gjykuar nga par. 9 për faktin e pasojës së shkaktuar, ndërsa par. 6 për faktin se vepra është 

kryer nga pakujdesia ndërsa par. 1 i nenit 378 është përshkrimi ligjor i veprës penale, andaj 
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dënimi i shqiptuar të dënuarit është në kuadër të suazave ligjore duke e konsideruar se me 

dënimin e shqiptuar do të arrihet qëllimi i dënimit konform dispozitës së nenit 41 të KPK. 

Duke e pasur parasysh këtë gjendje të çështjes, kjo Gjykatë vlerëson se aktgjykimi i 

gjykatës së shkallës së dytë është i drejtë dhe i ligjshëm, andaj konform dispozitës së nenit 437 të 

KPPK-së, është refuzuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe është vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

PML.nr.262/2016 datë 22 nëntor 2016 

 

Procesmbajtëse,        Kryetare e kolegjit, 

Qefsere Berisha            Emine Mustafa 

   


