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Numri i lëndës: 2021:203118 

Datë: 23.08.2022 

Numri i dokumentit:     03351097 

 

Pml.nr.295/2022 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Valdete Daka, 

kryetare Agim Maliqi dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit Sh.M., për shkak të veprës penale rrezikimi 

i trafikut publik nga neni 370 par.9 lidhur me par.6 dhe 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK), duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga 

mbrojtësi i të dënuarit, kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti i 

Përgjithshëm P.nr.3063/2021 të datës 12.11.2021 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PA1.nr.1745/2021 të datës 20.06.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur më 4 gusht 

2022, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

        Me miratimin e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të të dënuarit Sh.M., 

anulohet aktgjykimi i të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.3063/2021 të datës 12.11.2021 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.1745/2021 të datës 20.06.2022 dhe çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rigjykim. 

A r s y e t i m 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

        Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, me aktgjykimin 

P.nr.3063/2021 e datës 12.11.2021, të dënuarin Sh.M. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës 
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penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 370 par.9 lidhur me par.6 dhe 1 të KPRK-së dhe e ka 

gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 4 (katër) muaj, në të cilin dënim i 

është llogaritur koha e kaluar në arrest shtëpiak prej 11.10.2021 deri me datë 12.12.2021. I 

dënuari është obliguar në pagesën prej 60 €, në emër të paushallit gjyqësor dhe shumën prej 200 

€, në emër të shpenzimeve të procedurës penale, kurse përfaqësuesi i palës së dëmtuar nuk ka 

paraqitur kërkesë pasurore juridike. 

        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr. 1745/2021 e datës 20.06.2022, ka 

refuzuar si të pabazuara ankesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe e mbrojtësit të të 

dënuarit kurse aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë e ka vërtetuar. 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

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

i të dënuarit Sh.M., avokat Suad Kuraja nga Prishtina, për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe 

shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, me propozim që Gjykata Supreme e 

Kosovës, ta aprovoj si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të ndryshoj aktgjykimet 

e kundërshtuara dhe të dënuarit t’i shqiptohet dënim më i butë apo që lënda të anulohet dhe të 

kthehet në rigjykim. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.180/2022 e datës 

29.07.2022,  ka propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë të aprovohet si pjesërisht e 

bazuar vetëm përkitazi me llogaritjen e kohës së kaluar në paraburgim në dënimin e shqiptuar, 

kurse pretendimet tjera të refuzohen si të pabazuara. 

 

        Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

        Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit thekson se vepra penale rrezikimi i trafikut publik nga 

neni 370 par.1 të KPRK-së është dispozitë blankete që referohet në normat ligjore që 

parashikojnë rregullat e trafikut publik, pra kemi të bëjmë me dispozita që rregullohen me Ligjin 

nr.05/L-088. Kjo nënkupton se në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë do të 

duhet të shënohej dispozita konkrete e cila është shkelur nga ana e të dënuarit dhe kjo dispozitivin 
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e bën të paqartë dhe paraqet shkelje të dispozitës së nenit 384 par.1 nënpar.1.1 lidhur me nenin 

370 par. 4 dhe 7 të KPPK-së. 

 

        Pretendohet se aktgjykimet e kundërshtuara janë mare me shkelje esenciale të dispozitave 

të procedurës penale pasi që nuk përmbajnë arsyetim përkitazi me dënimin e shqiptuar. Në 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë janë përshkruar vetëm rrethanat rënduese me rastin e 

matjes së dënimit, kurse rrethanat lehtësuese nuk janë aplikuar në mënyrë të drejtë dhe të saktë, 

për më tepër, nuk janë marrë parasysh rrethanat lehtësuese se i dënuari dhe e dëmtuara janë 

pajtuar për çështjen e besimit të fëmijëve dhe fakti se shkuarja në vuajtje të dënimit e të dënuarit 

do të rrezikonte ekzistencën dhe mirëqenien e fëmijëve të tij. 

 

        Më tutje pretendohet se në rastin konkret kundër të dënuarit është shkelur ligji penal meqë 

në aktgjykimet respektive nuk është llogaritur koha që i dënuari ka kaluar në paraburgim  në 

kohëzgjatje prej një muaji prej datës 11.09.2021 deri me datë 11.10.2021, i caktuar sipas 

aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë PPR.nr.681/2021 të datës 13.09.2021. 

 

        Gjetjet e Gjykatës Supreme 

 

        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-së dhe pas vlerësimit të pretendimeve në 

kërkesë, gjeti se: 

        - kërkesa është e bazuar.  

        Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë përmban 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 lidhur me 

nenin 370 par.7 të KPPK-së dhe të cilat shkelje konsistojnë në pjesën e arsyetimit për ekzistimin 

e veprës penale dhe përgjegjësisë penale të të dënuarit dhe mos identifikimin e veprimeve 

konkrete inkriminuese të të dënuarit dhe atë posaçërisht pjesa ku i dënuari shpallet fajtor. Nga 

shkresat e lëndës, përkatësisht dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë del se nuk 

është përcaktuar dispozita blankete e Ligjit për Rregullat e Trafikut Rrugor Nr.05/L-088, të cilin 

e ka shkelur i dënuari.  Dispozita e nenit 370 par.1 të KPRK-së, ka përcaktuar se “Kushdo që 

shkel ligjin mbi trafikun publik apo transportin rrugor dhe rrezikon jetën e njerëzve apo pasurinë 

dhe me këtë i shkakton dikujt dëm të konsiderueshëm material...”. Nga kjo rrjedh se  sipas këtij 
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përkufizimi ligjor, për tu realizuar vepra penale duhet të përmbushen dy kushte dhe atë së pari 

që përmes normës blankete e cila është e paraparë në ligjin përkatës të komunikacionit rrugor 

dhe e cila dispozitë ka përcaktuar mënyrën e veprimit përkatësisht lëshimet e pjesëmarrësve në 

komunikacion dhe si rezultat i këtij lëshimi të shkaktohet pasoja. Ndërsa në rastin konkret është 

përmbushur vetëm kushti i dytë gjegjësisht pjesa e dytë e dispozitës ligjore meqë në rastin 

konkret është shkaktuar pasoja, përkatësisht në aksident ka humbur jetën fëmija D.S. (e moshës 

rreth dy vjeçare), por nuk është përshkruar dispozita konkrete që eventualisht është shkelur nga 

ana e tani të dënuarit. Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës të gjitha këto fakte të 

lartcekura e bëjnë të paqartë edhe përshkrimin e dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës 

së parë me rastin e vërtetimit të ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë penale duke marrë 

parasysh dispozitat përkatëse të Ligjit për Rregullat e Trafikut Rrugor (Ligji nr.05/L-088).  

        Nga të gjitha këto, Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se aktgjykimi i gjykatës së 

shkallës së parë është përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 

384 par.1 nënpar.1.12 lidhur me nenin 370 par.7 të KPPK-së dhe të cilat shkelje nuk janë 

mënjanuar nga ana e gjykatës së shkallës së dytë dhe për këtë arsye u vendos që aktgjykimet e 

kundërshtuara të anulohen dhe lënda të kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. 

        Në rigjykim gjykata e shkallës së parë duhet të veproj në pajtim me vërejtjet e dhëna në 

këtë aktgjykim dhe të shqyrtoj edhe një herë provat ekzistuese e sipas nevojës edhe prova tjera 

e pas kësaj të marr një vendim të drejtë dhe të ligjshëm në këtë çështje penalo juridike. Më 

konkretisht gjykata e shkallës së parë, duhet të qartësoj mënyrën e veprimit dhe lëshimet 

eventuale drejtuesit të kamionit dhe të cilat lëshime duhet të harmonizohen me dispozitën 

konkrete të Ligjit për Rregullat e Trafikut Rrugor (Ligji nr. 05/L-088).  

        Nga këto arsye, kjo gjykatë konform nenit 438 par.1 pika 1.2 të KPPK, vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.295/2022, më 4 gusht 2022 

B.profesional                                         Kryetarja e kolegjit, 

Bujar Balaj                                                                                                          Valdete Daka 


