
   

                   

                       Pml.nr.28/2018   

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

       Gjykata Supreme e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët Emine Mustafa, kryetare 

kolegji, Rasim Rasimi dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores 

profesionale Mirlinda Mejzini-Simnica, në çështjen penale kundër të dënuarit L.B., nga  Gj., për 

shkak të veprës penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.9 lidhur me par.6 të KPRK-

së, duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të të dënuarit, 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.1758/2013 datë 02.08.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë 

PA1.nr.1219/2017 datë 18.12.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 10.04.2018, mori 

këtë: 

 

A  K  T  GJ Y K I M 

 

       Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të të dënuarit 

L.B., paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren - Departamenti i 

Përgjithshëm P.nr.1758/2013 datë 02.08.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë 

PA1.nr.1219/2017 datë 18.12.2017 

 

                                                                 A r s y e t i m  

 

       Gjykata Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, me aktgjykimin 

P.nr.1758/2013 datë 02.08.2017, të dënuarin L.B. e ka shpallur fajtor për veprën penale 

rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.9 lidhur me par.6 të KPK-së dhe e ka gjykuar me 

dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3 (tre) vitesh. Në dënimin e shqiptuar i ka llogaritur edhe 

kohën e kaluar në paraburgim nga data 25.062013 deri më datën 25.07.2013. Të dënuarin e ka  

obliguar që t`i paguaj shpenzimet e procedurë penale dhe atë në emër të ekspertizës mjeko 

ligjore, shumën prej 50 €, në emër të ekspertizës së komunikacionit shumën prej 40.88  € si dhe 

paushallin gjyqësor në shumë prej 20 € të cilat mjete është obliguar që t`i paguaj në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën kërcënimin të ekzekutimit të dhunshëm. 



Të dëmtuarit R.S., përfaqësuesi ligjor i Sh.D.-babai H.D. dhe përfaqësuesi i të dëmtuarit Q.D. 

babai A.D., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest civil. 

             

       Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1nr.1219/2017 

datë 18.12.2017, e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të dënuarit kurse aktgjykimin 

e ankimuar e ka vërtetuar. 

 

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

dënuarit L.B., av. Avni Berisha nga Prizreni, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 1.7,1.8 të KPPK-së dhe për shkak të shkeljes së ligjit 

penal, me propozim që të miratohet si e bazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë, ndërsa 

aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe çështja të kthehet në gjykatën e shkallës së parë 

për rivendosje. 

 

       Përgjigje në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të të dënuarit, ka dhënë 

Prokurori i Shtetit, me parashtresën KMLP.II.nr.19/2018 e datës 07.02.2018, në të cilën ka 

propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar.  

 

       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 KPP, vlerësoi pretendimet në kërkesë për mbrojtje 

të ligjshmërisë dhe gjeti se: 

 

       Kërkesa e mbrojtësit të të dënuarit nuk është e bazuar. 

 

       Në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, mbrojtësi i të dënuarit  ndër të tjera thekson se me 

aktgjykimet e kundërshtuara në dëm të dënuarit janë bërë shkelje esenciale të natyrës absolute të 

dispozitave të procedurës penale dhe se është shkel ligji penal. Pretendohet se si aktgjykimi i 

shkallës së parë dhe ai i shkallës së dytë janë përfshirë me shkelje të dispozitave të procedurës 

penale të cilat shkelje aktgjykimet i bëjnë të paqëndrueshëm dhe si të tillë nuk mund të 

ekzaminohen në mënyrë të ligjshme, nuk janë dhënë arsyet bindëse lidhur me faktet vendimtare, 

ka pasur kundërthënie të konsiderueshme ndërmjet asaj që paraqitet në arsyetimin e këtij 

aktgjykimi lidhur me përmbajtjen e shkresave të lëndës si dhe proceseve të seancave kryesore. 

Më pastaj në kërkesë pretendohet se edhe gjendjen faktike gjykata nuk e ka vërtetuar drejtë dhe 

në mënyrë të plotë. Provat e administruara dhe deklaratat e dëshmitarëve tregojnë se i dënuari 

nuk është kryes i veprës penale. Nuk ka pasur prova bindëse që e vërtetojnë gjendjen faktike në 



mënyrë të drejtë ligjore. Asnjëri nga dëshmitarët e dëgjuar në këtë shqyrtim gjyqësor nuk ka 

përmend ose identifikuar se kush ka qenë vozitës, ky aksident ka rezultuar me një të vdekur e dy 

të lënduar rëndë, po sipas L.B., vozitës ka qenë i ndjeri Sh.D. Ekspertizën mjeko ligjore të dr. 

Arsim Gerxhaliu e datës 18.05 2017 lidhur me vdekjen e Sh.D., sepse në ekspertizë thuhet se si 

pasojë e vdekjes ka ardhur se Sh.D., ka qenë pasagjer në karrigen e parë ku bie në kundërshtim 

me deklaratën e L.B. se ai ka deklarua se vet ka qenë në karrigen e parë si pasagjer.   

 

       Gjykata Supreme, vlerëson se pretendimet e mbrojtësit të të dënuarit të theksuara në 

kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë se janë bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale nga gjykata e shkallës së parë dhe ajo e dytë pse nuk e kanë arsyetuar vendimin e vet, 

madje nuk kanë dhënë shpjegime për çështjet e ngritura nga mbrojtja, nuk qëndrojnë për faktin 

se aktgjykimet janë të qarta dhe konkrete nuk kanë kundërthënie me vetveten as në mes 

dispozitivit dhe arsyetimit të dhënë në të.  

 

       Përshkrimi i dhënë në dispozitiv është konkret dhe i kuptueshëm, me asgjë i njëjti nuk 

mund të sillet në dyshim. Në dispozitiv janë të përshkruara të gjitha veprimet inkriminuese të 

dënuarit, ndërsa arsyetimi përmban arsye të duhura mbi të gjitha faktet relevante të kësaj çështje 

juridiko-penale. Në arsyetim janë përshkruar në mënyrë të qartë veprimet inkriminuese të të 

dënuarit që përbëjnë veprën penale për të cilën i dënuari është shpallur fajtorë, pra mënyra se si 

i dënuari i ka kryer veprimet inkriminuese me datë, vend dhe kohë si në dispozitiv të 

aktgjykimit të kundërshtuar, veprime këto që përbëjnë elementet qenësore të veprës penale, për 

të cilën është shpall fajtor. 

 

       Se i dënuari L.B., ka kryer veprën penale rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par.9 

lidhur me par.6 të KPRK-së, në pa mëdyshje është vërtetuar nga provat si konstatimi i ekspertit 

të komunikacionit ing. Sami Fusha të datës 20-21.07.2013, raporti i autopsisë të Departamentit 

të Mjekësisë Ligjore me nr. MA 13-156 të datës 25.06.2013, ekspertiza e ekspertit mjeko ligjor 

dr. Flamur Dylhasi të dt.21.11.2013, ekspertiza e grupit të ekspertëve të datës 15.11.2016, 

ekspertiza plotësuese e ekspertit mjeko ligjor dr. Arsim Gërxhaliu e datës 18.05.2017. Gjykata e 

shkallës së parë drejt ka vendosur kur deklaratën e të dënuarit të dhënë në spital me datën 

25.06.2013, e ka vlerësuar si valide, pasi që pasqyron gjendjen reale se si ka ndodhur aksidenti, 

e cila deklaratë është marrë në mënyrë të ligjshme në prezencën e prokurorit, mbrojtësit të 

dënuarit, dhe me lejen e mjekut kujdestar, në të cilën deklaratë vet i dënuari e ka sqaruar se “ai 

ka qenë duke e drejtuar automjetin, por nuk i kujtohet se si ka ndodhur aksidenti”. Po 

ashtu me ekspertizën mjeko ligjore të dr. Arsim Gërxhaliu i cili ka bërë obduksionin e të ndjerit 



Sh.D., i cili ka vdekur në aksidentin e komunikacionit është konstatuar i njëjti në bazë të 

lëndimeve si dhe lëndimet të cilat i ka pësuar në aksident janë lëndime dhe dëmtime të 

cilat i ka pësuar si pasagjer në anën e djathtë të veturës dhe nuk janë dëmtime të cilat do 

ti kishte pësuar nëse do të ishte ngasës i veturës. “ Dëmtimet të cilat zakonisht i pëson 

ngasësi i automjetit dhe janë karakteristike për ngasësin (dëmtimet nga timoni, dëmtimet në 

gjunjë) nuk janë dëmtimet të cilat i ka pësuar Sh.D. 

 

       Me ekspertizën e ekspertit të komunikacionit ing. Sami Fusha e datës 21.07.2013, është 

vërtetuar se shkaqet e aksidentit të komunikacionit kanë qenë shpejtësia e madhe e vozitjes së 

veturës “Opel Kadet” e cila ka qenë rreth 130 km/h, si shkak primar i aksidentit pasi që kjo 

shpejtësi është zhvilluar në kthesën e rrezikshme, dhe nuk është përshtatur kushteve dhe 

rrethanave të rrugës, ndërsa shkaku sekondar ka qenë faktori subjektiv i shoferit “Opel Kadet” 

L.B. 

 

       Edhe pse në kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë  mbrojtësi i të dënuarit, thirret në shkelje 

të ligjit penal dhe shkeljen esenciale të dispozitave të procedurës penale, ajo në pjesën dërmuese 

të pretendimeve fokusohet në elaborimin e  çështjeve faktike, pretendime të cilat nuk mund të 

jenë bazë për këtë mjet të jashtëzakonshëm juridik konform dispozitës së nenit 432 par.2 të 

KPPK-së. 

  

       Duke marr parasysh këtë gjendje të çështjes, kjo Gjykatë vlerëson se të dy aktgjykimet si ai 

i shkallës së parë, ashtu edhe aktgjykimi i shkallës së dytë, nuk janë të përfshira me shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale e as me shkelje të ligjit penal, ashtu siç pretendon 

mbrojtësi i të dënuarit, se te dy aktgjykimet janë të qarta, të kuptueshme dhe të bazuara në ligj, 

andaj konform dispozitës së nenit 437 të KPPK-së, është refuzuar kërkesa për mbrojtje të 

ligjshmërisë dhe është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.28/2018, më datë 10.04.2018 

 

       Procesmbajtësja,    Kryetare e kolegjit, 

Mirlinda Mejzini-Simnica                                                                           Emine Mustafa 

 

 

  


