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                                                                                                                                                       PML.nr.228/2018                              

 

    NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Valdete Daka dhe Agim Maliqi, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores 

profesionale Mirlinda Mejzini-Simnica, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të 

dënuarit T.P. nga fshati P., komuna e V., për shkak të veprës penale rrezikim i trafikut 

publik nga neni 378 par.6 lidhur me par.1 të KPK, duke vendosur sipas kërkesës për 

mbrojtje të ligjshmërisë paraqitur nga i dënuari ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Gjilan - Dega në Viti P.nr.194/2015 datë 05.03.2018, dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.492/2018 datë 27.06.2018, në seancën e kolegjit 

të mbajtur më 1 tetor 2018, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

       Me miratimin e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të të dënuarit T.P., anulohen 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan -Dega në Viti P.nr.194/2015 datë 05.03.2018, 

dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.492/2018 datë 27.06.2018. 

 

    A  r  s  y  e t  i  m  i 

 

       Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan - Dega në Viti P.nr.194/2015 datë 

05.03.2018, i dënuari T.P. është shpallur fajtor për shkak të veprës penale rrezikim i 

trafikut publik nga neni 378 par.6 lidhur me par.1 të KPK, dhe e ka gjykuar me dënim 

me gjobë në shumë prej 200 €, të cilin dënim është i obliguar që ta paguaj në afat prej 

15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi e në rast mos pagese i njëjti 

dënim do t’i zëvendësohet me dënim burgu në kohëzgjatje prej 10 ditë duke ia llogaritur 

për çdo ditë burgu nga 20  €. I dënuari është i obliguar që në emër të shpenzimeve të 

procedurës penale të paguaj shumën prej 150 €, si dhe në emër të paushallit gjyqësore 

shumën prej 20 €, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e 

aktgjykimit. 

       Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin 

PA1.nr.492/2018 datë 27.06.2018, ka refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të 

dënuarit dhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është vërtetuar.  

       Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur i 

dënuari T.P., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe 
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shkeljes së ligjit penal me propozim që aktgjykimet e kundërshtuara të ndryshohen dhe 

t’i shqiptohet një dënim me kusht. 

       Prokurori i Shtetit, me parashtresën KMLP.II.nr.156/2018 datë 14.09.2018, ka 

propozuar që të refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ushtruar 

nga i dënuari T.P.  

       Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e çështjes në 

kuptim të nenit 435 par.1 lidhur me 436 par.1 të KPK, vlerësoi pretendimet në kërkesë 

për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatoi se: 

       Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e bazuar. 

       Në kërkesë edhe pse pretendohet  se aktgjykimet e kundërshtuara janë të përfshira 

me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të njëjtat nuk potencohen por 

nga referati i kërkesës mund të konstatohet se kemi të bëjmë me shkeljet nga neni 384 

par.1 nënpar.1.12 të KPPK, cilat konsistojnë në faktin se edhe pse i dënuari ka 

shfrytëzuar të drejtën nga neni 141 të KPPK, që të angazhojë ekspertë të njëjtit i është 

mohuar e drejta që ta parashtrojë këtë ekspertizë si provë dhe se me këtë rast gjykata e 

shkallës së parë nuk ka ofruar arsyetim të duhur ligjor lidhur me mohimin e kësaj të 

drejte ndërsa gjykata e shkallës së dytë ka përsëritë të njëjtin gabim duke e vërtetuar 

një vendim të tillë. Kjo ka shkaktuar që i dënuari të shpallet fajtor edhe pse nuk ka qenë 

i vetmi përgjegjës për veprën e kryer me çka është shkelur ligji penal në dëm të të 

njëjtit. 

       Gjykata Supreme duke vlerësuar pretendimet nga kërkesa si dhe nga shkresat e 

çështjes konstatoi se në këtë çështje penale fillimisht kanë qenë të akuzuar dy persona 

dhe atë i dënuari T.P. dhe A.H. të cilët secili veç e veç kanë qenë të akuzuar për veprën 

penale rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par.6 lidhur me par.1 të KPK, dhe se nga 

Prokuroria Themelore në Gjilan është angazhuar eksperti i komunikacionit I.B. i cili 

edhe ka përpiluar një konstatim-mendim lidhur me aksidentin i cili ka qenë objekt 

shqyrtimi në këtë çështje penale. I dënuari T.P. duke qenë i pakënaqur me të gjeturat 

na kjo ekspertizë ka angazhuar ekspertë të komunikacionit dhe atë ekspertin F.H. i cili 

ka përpiluar ekspertizën  dhe të njëjtën ia ka dorëzuar avokatit të tij mbrojtës V.M. i cili 

me parashtresën e datës 07.102015, ka njoftuar dhe i ka dorëzuar gjykatës një kopje të 

kësaj ekspertize ndërsa e ka njoftuar gjykatën se të njëjtën kopje ia ka dorëzuar 

prokurorisë kompetente. Në shqyrtimin kryesor të datës 31.08.2018, në fjalën hyrëse të 

tij avokati mbrojtës i të dënuarit edhe njëherë ka propozuar që si provë materiale të 

vlerësohet ekspertiza e ekspertit F.H., e cila ishte dorëzuar në gjykatë dhe për të cilën  

ishte njoftuar edhe prokuroria kompetente, ndërsa gjykata në të njëjtin procesverbal me 

aktvendim ka refuzuar propozimin konform nenit 258 par.3 të KPPK. Në aktgjykim të 

gjykatës së shkallës së parë lidhur me këtë provë të propozuar është dhënë arsyetimi 

se konform nenit 141 par.2 të KPPK, i pandehuri mund të merr dhe të paguajë vet 

ekspertizë dhe se eksperti i angazhuar duhet të veprojë në pajtim me nenin 138 të 

KPPK, dhe prokurori i shtetit duhet të pranojë kopjen e raportit të ekspertizës të 

mbrojtës brenda 14 ditëve nga përfundimi i saj dhe se në rastin konkret nuk është 
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vepruar sipas kësaj dispozite ndërsa gjykata e shkallës së dytë ka aprovuar një qëndrim 

të tillë juridik. 

       Kjo gjykatë duke vlerësuar këtë pretendim gjen se me të drejtë i dënuari pretendon 

se të dy gjykatat si ajo e shkallës së parë ashtu edhe ajo e shkallës së dytë nuk kanë 

dhënë arsyetim lidhur me refuzimin e propozimit të tij që të administrohet edhe 

ekspertiza e komunikacionit e përpiluar nga eksperti i angazhuar, e duke u nisur nga 

fakti se mbrojtësi i të dënuarit me kohë ka njoftuar gjykatën për përpilimin e kësaj 

ekspertize e cila mban vulën e pranimit 07.10.2015, si dhe datën e përpilimit 

06.10.2015, dhe se me këtë rast po ashtu e ka njoftuar edhe gjykatën se të njëjtën 

ekspertizë ia ka dorëzuar prokurorisë kompetente. Pra i dënuari respektivisht mbrojtësi i 

tij me kohë e kanë njoftuar gjykatën dhe prokurorinë kompetente lidhur  me këtë 

ekspertizë. Në fakt në shqyrtim gjyqësor të datës 31.01.2018, edhe pse mbrojtësi i të 

dënuarit ka propozuar që kjo ekspertizë të administrohet si provë materiale dhe se për 

këtë provë është njoftuar edhe prokuroria me kohë, çka edhe nuk është mohuar nga 

prokurori i çështjes, kërkesa është refuzuar pa ndonjë arsyetim konkret. Arsyetimi është 

dhënë në aktgjykim duke pretenduar se ekspertiza nuk është dorëzuar me kohë e 

konfrom dispozitës së nenit 141 par.2 të KPPK gjë e cila është në kundërshtim me vet 

procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor dhe me shkresat e çështjes. 

      Meqenëse edhe gjykata e shkallës së dytë e konfirmon një qëndrim juridik të tillë të 

gjykatës së shkallës së parë duke refuzuar pretendimet ankimore lidhur me këtë fakt e 

për të njëjtën arsye, kjo gjykatë gjen se që të dy aktgjykimet janë të përfshira me shkelje 

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

e të cilat për pasojë kanë shkelje të ligjit penal në dëm të të dënuarit meqë i njëjti është 

shpallur fajtor në bazë të këtyre gjetjeve të gjykatave të instancave më të ulëta.  

       Në rishqyrtim gjykata e shkallës së parë duhet të mënjanoj shkeljet e gjetura dhe 

pasi të administroj të gjitha provat e kësaj çështjeje të merr një vendim meritor. 

       Andaj, nga të gjitha këto që u tha më lart e konform nenit 438 par.1 nënpar.1.2 të 

KPPK, u aprovua kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 
    PML.nr.228/2018, më 1 tetor 2018 
 
 
Procesmbajtëse,                    Kryetare e kolegjit, 
Mirlinda Mejzini-Simnica                       Nesrin Lushta  


