
   

                   

                  Pml.nr.181/2017   

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Supreme e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët Valdete Daka, kryetare 

kolegji, Agim Maliqi dhe Nesrin Lushta, anëtar, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores 

profesionale Qefsere Berisha, në çështjen penale kundër të dënuarit F.A., nga fshati K., Komuna 

e M., për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 297 par.5 lidhur me par.3 e 

1 të KPK-së, duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të 

të dënuarit, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Departamenti i 

Përgjithshëm P.nr.21/2013 datë 21.12.2016 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë 

PN1.nr.118/2017 datë 25.04.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur më 22.02.2018, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ Y K I M 

 

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

F.A., paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Departamenti i 

Përgjithshëm P.nr.21/2013 datë 21.12.2016 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë 

PN1.nr.118/2017 datë 25.04.2017. 

 

                                                          A r s y e t i m  

 

 Gjykata Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm, me aktgjykimin 

P.nr.21/2013 datë 21.12.2016, të dënuarin F.A. e ka  shpallur fajtor  për veprën penale rrezikimi 

i trafikut publik nga neni 297 par.5 lidhur me par.3 e 1 të KPK-së dhe e ka gjykuar me dënim 

burgimi në kohëzgjatje prej 1(një) viti. Në dënimin e shqiptuar i ka llogaritur edhe kohën e 

kaluar në arrest shtëpiak nga data 18.03.2010 deri më datën 01.04.2010. Të dënuarin e ka  

obliguar që t`i paguaj shpenzimet e procedurë penale dhe atë në emër të ekspertizës, shumën 

prej 663.52€, si dhe paushallin gjyqësor në shumë prej 50€ të cilat mjete është obliguar që t`i 

paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën kërcënimin e 

përmbarimit me dhunë. Palën e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore-juridike e ka 

udhëzuar në kontest civil. 

  



 

Ky aktgjykim është ndryshuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit në Prishtinë PA1 nr. 

118/2017 dt. 25.04.2017, në mënyrën sa vijon: 

“ me aprovimin e ankesës së mbrojtësit të dënuarit F.A., aktgjykimi i Gjykatës Themelore  në 

Mitrovicë P.nr.21/2013 datë 21.12.2016, ndryshohet vetëm përkitazi me  vendimin për dënim, 

ashtu që Gjykata e Apelit të dënuarit  për veprën penale rrezikimi i trafikut nga neni 297 par.5 

lidhur me par.3 dhe 1 të KPK-së dhe e  ka gjykuar  me dënim me burgim  në kohëzgjatje prej 8 

(tetë) muaj. Në dënimin e shqiptuar i ka llogaritur edhe kohën e kaluar në arrest shtëpiak nga 

data 18.03.2010 deri më datë 01.04.2010”. Ankesën e prokurorit të Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë e ka refuzuar si të pa bazuar. 

 

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

i të dënuarit  F.A., av. Sh.A.A., nga M., për shkak të shkeljes së ligjit penal, shkeljes esenciale 

të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 të KPPK-së dhe shkeljeve tjera të dispozitave 

të procedurës penale, me propozim që të miratohet si e bazuar kërkesa për mbrojtje të 

ligjshmërisë, të ndërpritet ekzekutimi i dënimit, ndërsa aktgjykimet e kundërshtuara t’i prish dhe 

çështja të kthehet në gjykatën e shkallës së parë për rivendosje dhe rigjykim. 

 

      Përgjigje në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të të dënuarit, ka dhënë 

Prokurori i Shtetit, me parashtresën KMLP.II.nr.127/2017 datë 01.08.2017, në të cilën 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 KPP, vlerësoi pretendimet në kërkesë për mbrojtje 

të ligjshmërisë dhe gjeti se: 

 

Kërkesa e mbrojtësit të të dënuarit nuk është e bazuar. 

 

        Në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, mbrojtësi i të dënuarit  ndër të tjera thekson se 

Gjykata e Apelit me aktgjykimin e saj nuk ka dhënë shpjegimet për çështjet e ngritura nga 

mbrojtja. Në këtë proces gjyqësor janë bërë dy ekspertiza dhe një ekspertizë nga tre ekspertët e 

komunikacionit, e që të tri këto ekspertiza në këtë çështje penalo juridike kanë ndarë 

përgjegjësinë e pjesëmarrësve në aksident. Të tri ekspertizat janë në kundërthënie mes veti. 

Mbrojtja në aspektin e ndarjes së përgjegjësisë i ka pranuar ekspertizën e tre ekspertëve, por  ka 

kërkuar që grupi i ekspertëve të prezantojë në seancë dhe të sqaroj më tepër rreth ndarjes së 



përgjegjësisë, shkallën e ndarjes dhe të sqaroj pyetjet e mbrojtjes për faktin se nuk janë sqaruar 

në tërësi rrethanat të cilat është dashur të sqarohen. Mbrojtja dhe i dënuari nuk kanë qenë fare të 

kënaqur me mendimin e dhënë në ekspertizën e tre ekspertëve, ndërsa me mos prezencën e 

ekspertëve në seancë, janë privuar nga mundësia e sqarimit të rrethanave vendimtare lidhur me 

aksidentin. Mbrojtësi i të dënuarit në kërkesë thekson edhe faktin se mbrojtja me vonesë ka 

kuptuar rrethanën se në vendin e shkaktimit të aksidentit, shpejtësia e lëvizjes së automjetit ka 

qenë e përcaktuar në 60 km/h e jo 50 km/h sikur se figuron në të gjitha ekspertizat e 

komunikacionit. Ky fakt, siç theksohet në kërkesë do të zvogëlonte në masë të konsiderueshme  

përgjegjësinë e të dënuarit sepse ai ka lëvizur në shpejtësinë e lejuar në 58.04 km/h. Gjykatat 

me këto veprime, siç theksohet në kërkesë, nuk i kanë mundësuar të pandehurit një gjykim të 

drejtë, duke ia mohuar të drejtat e garantuara, duke mos ftuar grupin e ekspertëve  në seancë për 

të sqaruar rreth pretendimeve  të mbrojtjes. 

 

 Vlerësimi i Gjykatës Supreme, përkitazi me  pretendimet e mbrojtësit të të dënuarit të 

theksuara në kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë se janë bërë shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga se Gjykata e Apelit, e cila nuk e ka arsyetuar vendimin e vet, madje nuk 

ka dhënë shpjegime për çështjet e ngritura nga mbrojtja, është se nuk qëndrojnë për faktin se 

aktgjykimi është i qartë dhe konkret, nuk ka kundërthënie me vetveten as në mes dispozitivit 

dhe arsyetimit të dhënë në te. Në aktgjykimin e shkallës së dytë shihet se gjykata e ka ndryshuar 

aktgjykimin e shkallës së parë, vetëm përkitazi me vendimin për dënim, ashtu që Gjykata e 

Apelit, të dënuarin për veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 297 par.5 lidhur me 

par.3 dhe 1 për të cilën është shpallur fajtor, e ka dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje 

prej 8(tetë) muaj, duke i llogaritur edhe kohën e kaluar në arrest shtëpiak nga data 18.03.2010 

deri më datë 01.04.2010. 

  

Qëndron fakti se në dispozitiv të aktgjykimit është precizuar se cilën dispozitë të ligjit 

mbi trafikun publik e ka shkelur i dënuari, mirëpo duke pasur parasysh se vet i dënuari në 

deklaratën e dhënë gjatë procedurës në cilësi të pandehurit ka theksuar se në atë pjesë të rrugës 

ka qarkulluar me shpejtësi jo më tepër se 60 km/h, përkundër gjetjes së ekspertëve të 

komunikacionit se ka lëvizur me shpejtësi mbi 72km/h, e sipas tyre në atë pjesë të rrugës është 

kufizuar shpejtësia në 50 km/h, meqë është vendbanim dhe pa mëdyshje rezulton se i dënuari ka 

vepruar në kundërshtim me dispozitën e nenit 54 të Ligjit për Sigurinë e Komunikacionit 

Rrugor dhe kjo sipas mendimit të dy ekspertëve të paraqitur si dhe edhe mendimit të tre 

ekspertëve të komunikacionit, nga ku është  konstatuar se deri te aksidenti nuk do të vinte sikur 

vetura të cilën e ngiste i dënuari të kishte lëvizur me shpejtësi më të vogël se 50km/h e më pak. 



Nga se u theksua si më lartë rezulton se veprimi i të dënuarit në qarkullim me veturë mbi 

shpejtësinë e lejuar ka qenë në lidhshmëri të kauzave për shkaktimin e aksidentit dhe pasojën e 

ndaluar përkundër faktit se edhe tani i ndjeri është sjell në kundërshtim me rregullat e 

përcaktuara me ligj për trafikun publik. Në arsyetimin e aktgjykimit të shkallës së parë janë 

dhënë arsye të duhura faktike dhe juridike për këtë në pajtim me dispozitën  e nenit 361par.2 të 

KPP-së, me që gjykata provat i ka vlerësuar në pajtim të kësaj dispozite duke i paraqitur në 

mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsye i merr si të provuara ose të paprovuara duke 

dhënë edhe vlerësimin dhe konkludimin për to. Andaj meqë në kërkesë për mbrojtje të 

ligjshmërisë  mbrojtësi i të dënuarit, thirret në shkelje të ligjit penal, shkeljen esenciale të 

dispozitave të KPPK-së dhe shkeljeve tjera të procedurës penale, ajo në pjesën dërmuese të 

pretendimeve fokusohet në elaborimin e  çështjeve faktike, pretendime të cilat nuk mund të 

ushtrohen  përmes këtij mjeti të jashtëzakonshëm duke u bazuar në dispozitën e nenit 432 par.2 

të KPPK-së. 

  

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

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

është refuzuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë dhe është vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

          

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË 

Pml.nr.181/2017, më 22.02.2018 

 

B.profesionale    Kryetare e kolegjit, 

Qefsere Berisha              Valdete Daka 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


