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Numri i lëndës: 2019:295784 

Datë: 11.05.2022 

Numri i dokumentit:     02996800 

PML.nr.118/2022 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përberë nga gjyqtarët: Rasim Rasimi, kryetar, 

Mejreme Memaj e Agim Maliqi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale të dënuarit A.R., nga K., me vendbanim në P., rruga “Z.Gj.”, 

nr., për shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik, parashikuar me nenin 370 par.9 lidhur 

me par.6 e 1 të  Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur përkitazi me 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit, avokatit Naim Rudari, të paraqitur 

kundër aktgjykimit të formës së prerë të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti i 

përgjithshëm P.nr.429/2020 datë 8 tetor 2021, në seancën e kolegjit të mbajtur me 29 prill 2022, 

mori ketë: 

A K T GJ Y K I M 

Me aprovimin e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit A.R., ndryshohet 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti i përgjithshëm  P.nr.429/2020 i 

datës 8 tetor 2021 dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.1565/2021 i datës 30 

dhjetor 2021,  ashtu që Gjykata Supreme e Kosovës të dënuari me shënim personale si në shkresa 

të lëndës konform dispozitës së nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPP e liron nga akuza sepse: 

 “Me 22 dhjetor 2019, rreth orës 19:57, në  rrugën Prishtinë - Fushë Kosovë, deri sa ishte duke 

drejtuar automjetin e tipit “..T..”, me ngjyrë të bardhë, me targa të regjistrimit ..-...-.., në shiritin 

e djathtë të rrugës, nga pakujdesia e në kundërshtim me nenin 54 par.1 të Ligjit mbi SKRRK-së 

nr.05/L-088, ka venë në rrezik jetën e njerëzve, në atë mënyrë që në zonën me vendbanim të 

urbanizuar, me kufizim të shpejtësisë 60 km/h, duke mos e përshtatur shpejtësinë e lëvizjes së 

automjetit, ka tejkaluar shpejtësinë e lëvizjes duke lëvizur në momentin e goditjes jo me pak se 

70 km/h dhe me të arritur përballë NTP- “N.”, me pjesën e parë të anës së djathtë të automjetit e 

ka goditur në anën e majtë këmbësorin tani të ndjerin G.G., i cili në ato momente sapo kishte 

filluar të kalonte rrugën nga ana e majtë në të djathtë, shikuar në drejtimin e lëvizjes së automjetit, 

me ç’rast e ka bartë me automjet, e duke i shkaktuar lëndime vdekjeprurëse, 
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Aksidentit i ka kontribuar me lëshime këmbësori tani i ndjeri G.G., i cili ka bërë trupimin e rrugës 

në vend të paraparë për qarkullimin e automjeteve motorike (me katër shirita) jashtë vendbanimit 

për këmbësorë duke mos pasur kujdes të duhur gjatë trupimit të rrugës, veprimin e kalimit të 

rrugës, e posaçërisht shiritit të djathtë, e ka bërë në mënyrë të papritur, të befasishme dhe të 

pasigurt, si dhe nuk ka ushtruar kujdes të mjaftueshëm gjatë trupimit të rrugës për të mos 

rrezikuar pjesëmarrësit e tjerë në trafik, 

-me çka kishte për kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik, nga 370 par.9 lidhur me par.6 

e 1 të KPRK, 

Për shkak se nuk është provuar se e ka kryer veprën penale. 

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil, kurse 

shpenzimet e procedurës penale i ngarkohen mjeteve buxhetore të Gjykatës. 

A r s y e t i m 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti i përgjithshëm   

P.nr.429/2020 datë 8 tetor 2021 i pandehuri A.R. është shpall fajtor për veprën penale rrezikimi 

i trafikut publik, parashikuar me nenin 370 par.9 lidhur me par.6 e 1 të KPRK, për të cilën është 

gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej një (1) viti, në të cilin do t’i llogaritet koha e 

kaluar në arrest shtëpiak prej 22 dhjetor 2019 deri me 20 shkurt 2020. 

Në procedurën ankimore sipas ankesës së Prokurorit të Prokurorisë Themelore, përfaqësuesit të 

autorizuar të palës së dëmtuar dhe mbrojtësit të pandehurit Gjykata e Apelit, me aktgjykimin 

PA1.nr.1565/2021 datë 30 dhjetor 2021 e ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë. 

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

dënuarit A.R. avokati Naim Rudari, për shkak të shkeljeve të esenciale të dispozitave të 

procedurës penale, shkeljes së ligjit penal, dhe shkeljeve tjera procedurale të cilat kanë ndikuar 

në ligjshmërinë e vendimit gjyqësor, me propozim që kërkesa të aprovohet dhe aktgjykimet  të  

anulohet dhe çështja të kthehet në rigjykim; 

Ndaj kërkesës së mbrojtësit të dënuarit është përgjigjur Prokurori i Shtetit me parashtresën me 

shkrim KMLP.II.nr.70/2022 datë 29 mars 2022 me propozim që kërkesa të refuzohet si e 

pabazuar.  

Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoj shkresat e lëndës në kuptim të nenit 

435 par.1 dhe 436 par.1 të KPP, vlerësoj pretendimet në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë 

dhe gjeti se: 

Kërkesa është e bazuar 

Me akuzën e Prokurorit i dënuari është akuzuar për veprën penale të rrezikimit të trafikut publik, 

parashikuar me nenin 370 par.9 lidhur me par.6 e 1 të KPRK, kurse përkitazi me përgjegjësinë 

penale të dënuarit në ketë çështje respektivisht në aksident janë nxjerrë tri ekspertiza ajo e 

urdhëruar nga Prokurori, nga vetë i dënuari dhe super ekspertiza e urdhëruar nga gjykata.  
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Sipas ekspertizës së urdhëruar nga Prokurori datë 22.01.2020 e përpiluar nga një ekspert 

aksidenti në rastin konkret është shkaktuar si pasojë e lëshimeve primare dhe sekondare. 

Lëshimet primare janë të ngasësit të automjetit “..T...” (të cilin e ka ngarë i dënuari)-pakujdesia 

dhe lëvizja me shpejtësi të madhe se që është e lejuar (shpejtësia e lejuar në atë pjesë të rrugës 

ishte 60 km/h, kurse shpejtësia me të cilën ka qenë duke lëvizur automjeti ka qenë 80-85 km/h). 

Lëshimet sekondare janë në anën e këmbësorit - mos shfrytëzimi i vendkalimit për këmbësor. 

Sipas ekspertizës së urdhëruar nga i dënuari datë 21.04.2021 e përpiluar nga dy ekspertë  

aksidenti është shkaktuar si pasojë lëshimeve të këmbësorit: kalimi i rrugës më shumë shirita 

jashtë vendkalimit të shënuar për këmbësor dhe dalja e papritur në rrugë, dhe kontributit të 

drejtuesit të automjetit “T..”- pakujdesia ndaj këmbësorëve gjatë lëvizjes në vendkalim. 

Meqë, përkitazi me lëshimet e pjesëmarrësve në trafik ekspertizat ishin në kundërshtim me njëra 

tjetrën sipas kërkesës së Prokurorit gjykata ka urdhëruar super ekspertizë që të kryhet nga grupi 

i ekspertëve të fakulteti teknik - dega e inxhinierisë mekanike.  

Sipas super ekspertizës datë 12 janar 2021 të kryer nga tre ekspertë aksidenti është shkaktuar si 

pasojë e lëshimeve të këmbësorit G.G., dhe kontributit të ngasësit të automjetit “T..”. Lëshimet 

e këmbësorit janë: e ka bërë trupimin e rrugës në vend të paraparë për qarkullimin e automjeteve 

motorike (me katër shirita të komunikacionit), jashtë vendkalimit për këmbësorëve duke mos 

pas kujdes të duhur gjatë trupimit të rrugës; veprimin e kalimit të rrugës, e posaçërisht shiritit të 

djathtë e ka bërë në mënyrë të papritur, të befasishme dhe të pasigurt; nuk ka ushtruar kujdes të 

mjaftuar gjatë trupimit të rrugës për mos ti rrezikuar pjesëmarrësit tjerë në komunikacion dhe 

veten. Kurse, kontributi i ngasësit të automjetit “..T..” është se ka tejkaluar shpejtësinë e kufizuar 

të lëvizjes (shpejtësia e lejuar e lëvizjes në rruge ka qenë 60km/h, kurse ngasësi i automjetit ka 

lëvizur me shpejtësi rreth 74 km/h).  

Në shqyrtimin gjyqësor është dëgjuar N.L., njëri nga tre ekspertët e super ekspertizës i cili e ka 

mbështet ekspertizën dhe konkludimin e dhënë në të. Mirëpo, sa i përket konkudimit rreth 

shpejtësisë së lëvizjes së automjetit në momentin e aksidentit ka shtuar se janë bazuar në të 

vetmen dëshmi që kanë pas që ka qenë plastika që vendoset në pjesën e pasme të retrovizorit të 

djathtë, sepse në skicë nuk ka të dhëna për gjurmë të frenimit të automjetit, e që përcaktimi i 

shpejtësisë sipas kësaj metode mund të ketë devijim standard krahasuar me metodat klasike të 

përcaktimit të shpejtësisë. Më tej, eksperti sikurse në ekspertizën e bërë me shkrim ka deklaruar 

se ngasësi i automjetit edhe sikur të voziste me shpejtësi prej 60 km/h, nuk ka pas mundësi që ta 

evitojë aksidentin, dhe shpejtësia e lëvizjes nga e cila nuk do të vinte fare deri të aksidenti kishte 

me qenë 20 km/h, kurse kontributi i ngasësit të automjetit manifestohet në natyrën e dëmtimeve 

të automjetit dhe të lëndimeve të këmbësorit. 

Gjykata e shkallës së parë bazuar në super ekspertizën e bërë me shkrim nga grupi prej tre 

eksperteve dhe dëgjimi i njërit nga ekspertët në shqyrtimin gjyqësor vjen në konkludim se i 

dënuari është përgjegjës penalisht për veprën penale për të cilën është akuzuar, të cilin konkludim 

e mbështet edhe gjykata e shkallës së dytë.  

Mirëpo, duke pasur parasysh ketë gjendje të çështjes kjo gjykatë gjen se pretendimet e mbrojtësit 

se në rastin konkret është shkelur ligji penal në dëm të dënuarit sepse në veprimet e tij nuk 
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përmbushen elementet e veprës penale për të cilën është shpall fajtor dhe dënuar janë të bazuara, 

kurse konkludimi i gjykatave se i dënuari është penalisht përgjegjës nuk është i bazuar sepse: 

Për tu konsideruar se një person është penalisht përgjegjës për veprën penale të rrezikimi të 

trafikut publik, ndërmjet veprimit në kundërshtim me ligjin mbi trafikut publik të pjesëmarrësit 

në trafik dhe pasojës së shkaktuar duhet të ekzistojë lidhja shkakësore apo kauzale, domethënë, 

nuk ekziston kjo vepër penale, nëse mes drejtimit në kundërshtim me rregullat e trafikut dhe 

shkaktimit të aksidentit të trafikut ku ndonjë person është lënduar apo ka pësuar apo është 

shkaktuar dëm material, nuk ekziston lidhja shkakësore që do të mund t’i atribuohej dashjes apo 

pakujdesisë së tij. 

Bazuar në super ekspertizën e bërë me shkrim dhe të elaboruar edhe në shqyrtimin gjyqësor del 

se i dënuari edhe sikur të voziste me shpejtësinë që ishte e lejuar (60 km/h) në rrugën ku kishte 

ndodh aksidenti nuk do të mund ta evitonte aksidentin, madje, aksidenti do të mund të evitohej 

vetëm nëse i dënuari do të voziste me një shpejtësi prej 20 km/h  (që prapë do të ishte veprim  ne 

kundërshtim me rregullat e trafikut sepse do të pengoheshin pjesëmarrësit tjerë në trafik), kjo 

gjykatë vlerëson se në ketë situatë nuk ekziston lidhja kauzale në mes të veprimit dhe pasojës. 

Kurse, meqë nuk ekziston asnjë korrelacion në mes të veprimit të dënuarit si ngasës i automjetit 

(tejkalimit të shpejtësisë) dhe aksidentit të shkaktuar kjo gjykatë vlerëson se mendimi i ekspertit 

sa i përket kontributit të ngasësit të automjetit - tejkalimit të shpejtësisë që manifestohet në 

natyrën e dëmtimeve të automjetit dhe të lëndimeve të këmbësorit është jashtë kompetencave të 

tij, sepse eksperti është person profesional i cili në procedurë penale duhet të jep konstatimin dhe 

mendimin për faktet kontestuese konkrete, e që në rastin konkret fakt kontestues është lidhja 

kauzale mes veprimit dhe pasojës, respektivisht nëse nga veprimi që është ndërmarrë në 

kundërshtim me rregullat e trafikut publik është shkaktuar pasoja (aksidenti). 

Për arsyet e lartcekura kjo gjykatë vlerëson se nuk është vërtetuar se në veprimet e të dënuarit  

përmbushen elementet e veprës penale nga neni 422 i KPP siç gabimisht kanë vlerësuar dhe 

gjykuar gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së dytë, prandaj i ndryshoj aktgjykimet e 

këtyre gjykatave dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke e liruar të dënuarin nga 

akuza për ketë vepër penale.  

Nga sa u tha me lartë e konform dispozitës së nenit 438 par.1 pika 1.1 të KPP, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

PML.nr.118/2022 datë 29 prill 2022 

 

Procesmbajtësi,                                                                                               Kryetari i  kolegjit, 

Bujar Balaj                                                                                                         Rasim Rasimi 

 


