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                 PML.nr.20/2020 

 

    NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Valdete Daka dhe Agim Maliqi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar 

Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit E.I nga M, për shkak të 

veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.9 lidhur me par.6 dhe 1 të KPK, 

duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë së mbrojtësit të të dënuarit 

ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.1006/2019 datë 

10.10.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 03.02.2020, mori këtë: 

 

    A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

        Me aprovimin e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të të dënuarit 

E.I, anulohet aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.1006/2019 i datës 

10.10.2019, dhe çështja i kthehet asaj gjykate në rigjykim dhe rivendosje. 

 

    A  r  s  y  e  t i m  i 

 

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë P.nr.515/2019 e datës 

28.06.2019, i dënuari E.I, është shpallur fajtor për shkak të veprës penale  rrezikimi i 

trafikut publik nga neni 378 par.9 lidhur me par.6 dhe 1 të KPK, dhe është gjykuar me 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj në të cilin dënim i 

është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak nga data 

09.12.2018 deri më datën 07.02.2019. I dënuari është i obliguar që të paguajë 

shpenzimet e procedurës penale në shumë prej 71.10 €, në emër të paushallit gjyqësor 

30 €, si dhe në emër të kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 30 €, të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit e nën kërcënimi ne 

ekzekutimit të dhunshëm. Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasuroro juridike 

është udhëzuar në kontest të rregullt civil. Të dënuarit i është shqiptuar edhe dënimi 

plotësues – ndalimi i drejtimit të automjetit për të gjitha kategoritë në periudhën kohore 

prej 2 vitesh, duke filluar nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit ndërsa koha e kaluar 

në burg nuk do të llogaritet në kohëzgjatjen e dënimit plotësues. 

        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin 

PA1.nr.1006/2019 e datës 10.10.2019, ka aprovuar ankesën e Prokurorit të Prokurorisë 
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Themelore në Mitrovicë dhe pjesërisht ankesën e përfaqësuesit të palës së dëmtuar 

dhe ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë vetëm përkitazi me vendimin mbi 

dënimin ashtu që të dënuarin E.I, për veprën penale për të cilën është shpallur fajtor e 

ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 6 (gjashtë) muaj i cili 

dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Në pjesën tjetër aktgjykimi 

ka mbetur i pandryshuar.  

       Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë kërkesë për mbrojtje të 

ligjshmërisë ka ushtruar mbrojtësi i të dënuarit, avokati G.I. nga M, për shkak të shkeljes 

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

dhe shkeljes së ligjit penal respektivisht të nenit 73 të KPK, me propozim që aktgjykimi i 

kundërshtuar të anulohet dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së dytë në 

rivendosje. 

        Prokurori i Shtetit të Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.12/2020 e datës 

23.01.2020, ka propozuar që kërkesa e mbrojtësit të të dënuarit të refuzohet si e 

pabazuar. 

        Gjykata Supreme e Kosovës shqyrtoi shkresat e çështjes konform dispozitës së 

nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK, dhe pasi vlerësoi pretendimet nga 

kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë konstatoi se: 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e bazuar. 

        Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit av. G.I, pretendon se aktgjykimi i gjykatës së 

shkallës së dytë është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 të KPPK, sepse kjo gjykatë nuk ka dhënë arsye 

të mjaftueshme lidhur me faktin se është ndryshuar vendimi mbi dënimin dhe se si 

rrethanë i referohet disa veprimeve të ndërmarra nga i dënuari e të cilat veprime 

përbëjnë figurën e veprës penale për të cilën është shpallur fajtor. Në rastin konkret si 

rrethanë rënduese është marrë fakti se i dënuari nuk e ka përshtatur shpejtësinë e 

lëvizjes të automjetit kushteve të rrugës si dhe faktin se si pasojë e veprës penale një 

person ka humbur jetën dhe një tjetër ka pësuar lëndime trupore, e të cilat veprime janë 

elemente kualifikuese të veprës penale. Gjykata e shkallës së dytë nuk ka pas të drejtë 

që t’i merr parasysh si rrethana rënduese elementet e veprës penale.  

        Si shkelje e ligjit penal në kërkesë potencohet se Gjykata e Apelit të Kosovës me 

aktgjykim nuk ka zbatuar drejt ligjin penal respektivisht nenin 73 të KPK, për faktin se i 

është referuar pasojave të veprës penale që i janë shkaktuar me rastin e marrjes së 

vendimit mbi dënimin.  

        Gjykata Supreme duke vlerësuar pretendimet nga kërkesa për mbrojtjen e 

ligjshmërisë si dhe duke u bazuar në shkresat e çështjes gjen se gjykata e shkallës së 

dytë me rastin e arsyetimit lidhur me ndryshimin e vendimit mbi llojin dhe lartësinë e 

dënimit të shqiptuar, gjen se dënimi i shqiptuar nga gjykata e shkallës së parë nuk është 

i mjaftueshëm që të parandalojë kryerësin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, 
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se këto vepra janë në rritje e sipër si dhe se i njëjti nuk është në proporcion me peshën 

e veprës penale, pasi që në rastin konkret i akuzuari me moskujdesin e tij duke drejtuar 

automjetin e tij pa patentë shoferi, nuk e përshtatë shpejtësinë kushteve dhe gjendjes 

së rrugës, sepse ka pasur ngrica në rrugë, e ka humbur kontrollin ndaj automjetit ku me 

pjesën e parme anësore të automjetit ka dal në trotuar ku i ka goditur këmbësorët tani 

të dëmtuarit, si dhe me pasojën e shkaktuar me këtë vepër penale, ku me këtë rast e 

dëmtuara Fikrije Osmani ka pësuar lëndime vdekjeprurëse, ndërsa Rafet Osmani 

lëndime të rënda trupore.  

        Pra këto arsye të dhëna nga gjykata e shkallës së dytë janë të paqarta sepse nuk 

kemi të bëjmë me veprat kundër jetës dhe trupit por me veprat kundër sigurisë së 

trafikut publik, dhe pasoja nuk mund të merret si rrethanë rënduese, ngase është  

element i veprës penale dhe ligjdhënësi i ka dhënë karakter rëndues. Për më tepër, ligji 

i përcaktuar taksativisht rrethanat determinuese që gjykata mund të i marrë me rastin e 

përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit.   

        Pra gjykata e shkallës së dytë gabimisht ka vlerësuar elementet qenësore të 

veprës penale si rrethana rënduese duke mos dhënë arsyetim mbi faktet vendimtare që 

kanë ndikuar në ndryshimin e vendimit mbi dënimin, e ato që janë dhënë janë të 

paqarta e që në fakt përbën shkeljen esenciale të dispozitave të procedurës penale nga 

neni 384 par.1 nën par.1.12 të KPK dhe kushtëzon anulimin e aktgjykimit.  

        Në rigjykim gjykata e shkallës së dytë duhet të mënjanoj shkeljet e cekura më lartë 

dhe pas vlerësimit të të gjitha rrethanave të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit konfrom dispozitës së nenit 73 të KPK, të vendos në mënyrë meritore.  

        Nga të gjitha këto që u tha e me zbatimin e nenit 438 par.1 nënpar.1.2 të KPPK, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 
GJYKATS SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

PML.nr.20/2020, më datë 03.02.2020 
 
 
Procesmbajtës,                    Kryetare e kolegjit, 
   Bujar Balaj                                  Nesrin Lushta 

 


