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    PML.nr.190/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Valdete Daka dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit A.V. nga 

R., për shkak të veprës penale rrezikim i trafikut publik  nga neni 378 par.9 lidhur me 

par.6 dhe par.1 të KPK, duke vendosur sipas kërkesës së përbashkët për mbrojtje të 

ligjshmërisë, paraqitur nga mbrojtësit e të dënuarit, ushtruar kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore Prizren, P.nr.1821/2016 datë 9.11.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës 

së Apelit të Kosovës, PA1.nr.40/2018 datë 26.2.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur 

më 9 tetor 2018 mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

       Refuzohet si e pabazë kërkesa e përbashkët për mbrojtjen e ligjshmërisë e 

mbrojtësve të të dënuarit A.V., ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

Prizren, P.nr.1821/2016 datë 9.11.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, PA1.nr.40/2018 datë 26.2.2018. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

       Me aktgjykimin e  Gjykatës Themelore Prizren, P.nr.1821/2016 datë 9.11.2017 i 

dënuari A.V. , është shpallur fajtor për  shkak të veprës penale rrezikim i trafikut publik  

nga neni 378 par.9 lidhur me par.6 të KPK, dhe është gjykuar me dënim  me burgim në 

kohëzgjatje prej 2 (dy)vite, në të cilin  dënim të dënuarit i është llogaritur koha e kaluar 

në paraburgim nga data 6.7.2016 deri më 17.8.2016 si dhe koha e kaluar në arrest 

shtëpiak nga data 17.8.2016 deri më 2.11.2016. I dënuari është obliguar që të paguaj  

shpenzimet e procedurës penale në shumë prej 244,40 € ,ndërsa në emër të paushallit 

gjyqësor shumën prej 50 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e 

aktgjykimit. Të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pronësore –juridike janë dërguar në 

kontest të rregullt juridiko- civil.  

       Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin, 

PA1.nr.4018/2018 datë 26.2.2018, me rastin e ankesës së përbashkët të mbrojtësve të 

të dënuarit A.V. si dhe përfaqësuesve ligjor të ndjerit E.Sh., e sipas detyrës zyrtare e ka 
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ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë vetëm përkitazi me cilësimin juridik të veprës 

penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.9 lidhur me par.6 të KPK, duke gjetur 

se në veprimet e të dënuarit formohen elementet e veprës penale rrezikimi i trafikut 

publik nga neni 378 par.9 lidhur me par.6 dhe par.1 të KPK, për të cilën vepër penale i 

dënuari edhe është shpallur fajtor. Në pjesët tjera aktgjykimi ka mbetur i pandryshuar.  

       Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë kanë paraqitur 

mbrojtësit e të dënuarit avokatët E.R. dhe Y.K., të cilët në kërkesën e tyre të përbashkët 

kanë propozuar që aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe çështja të kthehet në 

rigjykim në gjykatën e shkallës së parë.    

       Prokurori i Shtetit, me parashtresën KMLP.II.nr.137/2018 datë 7.8.2018, ka 

propozuar që të refuzohet si e pabazë kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë paraqitur 

nga mbrojtësit e të dënuarit A.V. 

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

e çështjes në kuptim të dispozitës së nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, vlerësoi 

pretendimet nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe konstatoi se: 

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar.  

       Mbrojtësit e të dënuari në kërkesën e tyre të përbashkët pretendojnë se aktgjykimet 

e kundërshtuara janë të përfshira me shkelje të ligjit penal nga neni 385 par.1 

nënpar.1.1 të KPPK, të cilat konsistojnë në faktin se gjykata e shkallës së dytë ka bërë 

cilësimin juridik të veprës penale duke ndryshuar cilësimin juridik nga gjykata e shkallës 

së parë dhe me këtë rast të dënuarin e ka shpallur fajtor për veprën penale të rrezikimit 

të trafikut publik nga neni 378 par.9 lidhur me par.6 dhe par.1 të KPK, edhe pse par.6 i 

kësaj vepre penale parasheh dënimin me  burgim deri në 1 (një) vit ndërsa i dënuari 

është gjykuar me dënim me burg prej 2 (dy) vitesh, e që paraqet shkelje të ligjit penal. 

Mbrojtësit po ashtu pretendojnë se aktgjykimet janë të përfshira me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nën par.1.12 të KPPK, sepse 

aktgjykimet janë përpiluar në kundërshtim me nenin 370 par.7 të KPPK, dhe nuk i 

përfshijnë të gjitha të dhënat e nevojshme të parapara me nenin 365 të KPPK. Këto 

shkelje konsistojnë në faktin se gjykata e shkallës së parë aktgjykimin e ka bazuar 

kryesisht në dëshminë-ekspertizën e ekspertit të komunikacionit, e cila ekspertizë ka 

mangësi të dukshme dhe është në kundërshtim me dëshminë e dëshmitarit okular E.K. 

Ky ekspert nuk jep sqarime lidhur me lëshimet e të dëmtuarit B.K., meqë është 

konstatuar se i njëjti ka pasur dozë të palejuar të alkoolit në gjak dhe atë 0.74 promil, 

me çfarë shpejtësie ka qarkulluar dhe se a ka qenë me të vërtetë duke qarkulluar në 

shiritin ku ka qenë duke qarkulluar i dënuari A.V. të cilin edhe e ka detyruar që me 

qëllim të shmangies të goditjes të dal në shiritin tjetër të ndaluar për të. Edhe gjykata e 

shkallës së dytë ka bërë shkeljet e njëjta duke mos dhënë arsyet të mjaftueshme lidhur 

me pretendimet ankimore të mbrojtjes.  

       Gjykata Supreme e Kosovës, duke vlerësuar pretendimet nga kërkesa si dhe nga 

shkresat e çështjes konstatoi se i dënuari  është shpallur fajtor për  shkak të veprës 
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penale rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par.9 lidhur me par.6 të  KPK,  dhe se 

qëndron fakti se gjykata e shkallës së dytë sipas ankesave e sipas detyrës zyrtare ka 

ndryshuar cilësimin juridik të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.9 

lidhur me par.6 të KPK, duke e shpall fajtor të dënuarin për veprën penale rrezikim i 

trafikut publik nga neni 378 par.9 lidhur me par.6 dhe par.1 të KPK, e për faktin se par.1 

i kësaj vepre është dispozita bazë e nenit 378 (rrezikimi i trafikut publik) me të cilën 

dispozitë vetëm përcaktohet se kushdo që shkel ligjin mbi trafikun apo transportin rrugor 

dhe rrezikon jetën e njerëzve dhe me këtë i  shkakton dikujt lëndim të lehtë trupor ose 

dëm pasuror, dënohet me gjobë apo me dënim me burgim deri në 3 (tre) vjet. Par.6 i 

këtij neni parasheh që nëse vepra penale nga par.1 ose 2 i këtij neni kryhet nga 

pakujdesia, kryerësi dënohet me gjobë ose me burgim deri në 1 (një) vit. Ndërsa par.9 i 

këtij neni përcakton se vepra penale nga par.6 i këtij neni nëse rezulton me vdekjen e 

një apo më shumë personave kryerësi dënohet me burgim prej 1 (një) vit deri në 8 (tetë) 

vjet. Pra gjykata e shkallës së dytë me të drejtë e ka bërë ri cilësimin juridik të veprës 

penale të cekur si më lartë sepse i dënuari ka kryer veprën penale, duke shkelur ligjin 

mbi trafikun  nga pakujdesia dhe kjo vepër penale ka rezultuar me vdekjen e një personi 

andaj edhe është shpallur fajtor për veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 

378 par.9 e lidhur me par.6 dhe 1 të KPK.  

       Sa i përket pretendimit se aktgjykimet janë të përfshira me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 të KPPK, kjo gjykatë 

gjen se aktgjykimet e kundërshtuara janë të qarta, nuk përmbajnë kundërthënie qoftë 

me vetveten qoftë me arsyetimin e tyre. Me arsyetimin e aktgjykimit të shkallës së parë 

dhe atë të shkallës së dytë janë dhënë arsye të duhura faktike dhe juridike, të cilat i 

aprovon edhe kjo gjykatë , duke vënë në dukje se cilat fakte dhe për çfarë arsye i merr 

si të provuara ose si të paprovuara dhe duke bërë vlerësimin e provave kontradiktore. 

Gjykata e shkallës së parë ka bërë vlerësimin dhe analizën e të gjitha provave të 

administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor duke i paraqitur lidhur me to përfundimet e veta 

të cilat si të drejta dhe objektive e të ligjshme i ka aprovuar gjykata e shkallës së dytë e 

të cilat si të drejta i aprovon edhe kjo gjykatë.  

       Sa i përket pretendimit se aktgjykimi i shkallës së parë bazohet në dëshminë-

ekspertizën e ekspertit të komunikacionit e cila është në kundërshtim me dëshminë e 

dëshmitarit E.K., kjo gjykatë gjen se gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsyetim të 

duhur duke gjetur se eksperti i komunikacionit si person profesional ka arsyetuar në 

mënyrë profesionale-shkencore të gjeturat në bazë të të cilave shkaktar i aksidentit 

është i dënuari, e duke u bazuar në dokumentacionin nga shkresat e çështjes dhe  

matjet e bëra nga ekipi i forenzikës. Kjo ekspertizë bazohet sidomos në faktin se 

automjetin të cilin e ka drejtuar i dëmtuari Bekim Krasniqi nuk ka lënë gjurmë të frenimit, 

se ka zhvilluar shpejtësi rreth 60 km/h dhe se deri te ky përfundim ka ardhur për shkak 

të hapjes së air-bag, ndërsa automjetin të cilin e ka drejtuar i dënuari ka qenë duke 

qarkulluar me shpejtësi prej 90 km/h, e bazuar  në konstatimin se gjurmët e frenimit 

kanë qenë të dukshme, matjen e të cilave e ka bërë ekipi i forenzikës, se i njëjti është 

gjetur në anën e ndaluar të rrugës e cila ka qenë e ndarë me vija të plota dhe se si 
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rezultat, pasi që ka hy në kthesë në të majtë e ka goditur automjetin i cili ka qenë duke 

qarkulluar në anën e rrugës së tij. Pra, eksperti ka dhënë arsye logjike dhe profesionale 

të cilat bazohen në provat e gjetura në vendin e ngjarjes dhe të cilat edhe pse bien në 

kundërshtim me deklaratën e dëshmitarit E.K., kanë besueshmëri sepse janë në 

harmoni të plotë me faktet shkencore. Sa i përket dëshmisë së dëshmitarit E.K., kjo 

gjykatë gjen se në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë janë dhënë arsye të 

mjaftueshme ligjore se pse nuk është marrë parasysh kjo deklaratë e duke u nisur nga 

fakti se dëshmitari i cili ka qenë duke drejtuar automjetin ditën kritike pas automjetit të të 

dënuarit dhe i cili pretendon se ka parë të gjithë ngjarjen, nuk ka arritur ta dëshmojë ,se 

natën kritike ka qenë i gatshëm të jap dëshminë e tij dhe se policia ka refuzuar këtë. Kjo 

nga fakti se polici i cili ka bërë shikimin në vendin e ngjarjes, A.M., me përgjegjësi të 

plotë ka deklaruar se natën kritike nuk ka hasur në dëshmitarë dhe me te askush nuk ka 

komunikuar lidhur me dëshminë eventuale edhe pse ka kërkuar dëshmitarë të rastit. Po 

ashtu i njëjti dëshmitar ka deklaruar se ai vetë personalisht ka përpiluar skicimin e 

vendit të ngjarjes dhe se veturat kanë mbetur në të njëjtën pozitë ashtu siç kanë qenë 

edhe pas konfrontimit në mes të tyre. Sa i përket faktit se është konstatuar se i dëmtuari 

ka pasur dozë të palejuar të alkoolit në gjak dhe atë 0.74 promil ,kjo gjykatë gjen se nga 

shkresat vërtetohet se i dëmtuari ka pasur 0,62 promil alkool në gjak dhe se pavarësisht 

kësaj është dashur të ekzistoj lidhja kauzale në mes të kësaj dhe aksidentit .Pra është 

dashur që të vërtetohet se kjo ka qenë shkaktar i aksidentit. Gjykata e shkallës së dytë 

po ashtu ka dhënë arsye për të gjitha pretendimet ankimore e të cilat arsye si të drejta i 

pranon edhe kjo gjykatë.  

       Andaj, meqenëse aktgjykimet nuk janë të përfshira me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe as  në dëm të  dënuarit nuk është shkelur ligji 

penal, kjo gjykatë vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e duke u bazuar në nenin 

437 të KPPK. 

   

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 
Pml.nr.190/2018, më 9 tetor 2018 

 
 
Procesmbajtës,                                           Kryetare e kolegjit, 
Bujar Balaj                                   Nesrin Lushta 


