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                                                                                                                                     Pml.nr.2/2020 

 

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 dënuarve: M.T, dhe J.G, për shkak të veprës penale 

secili veç e veç rrezikimi i trafikut publik nga neni 297 par.5 lidhur me par.3 dhe 1 të KPRK-së, 

duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të 

dënuarit J.G, kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë - Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.212/2017 të datës 28.03.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.1036/2019 të datës 18.10.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 23 janar 2020, mori 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të të dënuarit J.G, 

e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë - Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.212/2017 të datës 28.03.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.1036/2019 të datës 18.10.2019. 

 

 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

        Gjykata Themelore në Pejë - Departamenti i Përgjithshëm, me aktgjykimin P.nr.212/2017 të 

datës 28.03.2019, të dënuarit M.T, dhe J.G, i ka shpallur fajtor për veprën penale secili veç e veç 

rrezikimi i trafikut publik nga neni 297 par.5 lidhur me par.3 dhe 1 të KPRK-së dhe të dënuarit  

M.T, i ka shqiptuar dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 6 (gjashtë) muaj, kurse të 

dënuarit J,G,, i ka shqiptuar dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti. Të dënuarit janë 

obliguar në pagesën e paushallit gjyqësor në shumë prej nga 50 €, si dhe shumën prej 200 €, në 
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emër të shpenzimeve të procedurës penale kurse të dëmtuarit, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike janë udhëzuar në kontest civil.  

        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.1036/2019 të datës 18.10.2019, ka 

aprovuar si të bazuar ankesën e mbrojtësve të të dënuarve M.T, dhe J.G, dhe ka ndryshuar 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë përkitazi me dënimin e shqiptar, ashtu që për veprën 

penale të shpallur fajtor të dënuarit M.T, i ka shqiptuar dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) 

viti, kurse të dënuarit J.G, i ka shqiptuar dënim burgimi në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj, pjesët 

tjera të aktgjykimit kanë mbetur të paprekura. 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

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

të dënuarit J.G, av. G.K, nga P., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

penale, shkeljes së ligjit penal dhe shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës penale të cilat 

kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit gjyqësor, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, 

ta aprovoj si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të anuloj aktgjykimet e 

kundërshtuara dhe lënda të kthehet në rivendosje ose aktgjykimet e kundërshtuara të ndryshohen 

dhe i dënuari të lirohet nga akuza. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.1/2020 e datës 

09.01.2020, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

      

        Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

         Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarit, fillimisht bën përshkrim të kronologjisë së këtij rasti 

penal dhe duke theksuar faktin se pas kthimit të kësaj çështje në rivendosje dhe përkundër faktit 

se prokurori i shtetit nuk kishte paraqitur ankesë kundër aktgjykimit megjithatë në procedurën e 

rigjykimit kishte bërë ndryshimin e dispozitivit të aktakuzës dhe me rastin e përshkrimit të saj 

rëndon pozitën e të dënuarit duke shkel parimin reformatio in peius. Cenimi i këtij parimi 

pretendohet se konsiston në faktin se deri sa në dispozitivin paraprak të aktakuzës i dënuari J.G, 
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ishte i akuzuar për shkak të faktit se në aksidentin në fjalë kishin pësuar lëndime trupore vet i 

dënuari dhe pasagjerët e veturës G..., R.Sh, dhe pasagjerja e tij V.Sh, kurse me dispozitivin e 

aktakuzës së ndryshuar pas kthimit të çështjes në rigjykim prokuroria e shtetit dispozitivin e 

aktakuzës e përshkruan se “...si pasojë e këtij aksidenti përveç dëmeve materiale në vendin e 

aksidentit ndërron jetë tani e ndjera V.Sh, ndërsa lëndime të rënda trupore pëson vet i 

pandehurit J. dhe i dëmtuari R.S, ndërsa lëndime të lehta trupore pësojnë të dëmtuarit N.Sh, B.S, 

dhe P.G,...”. Përshkrimi i pikës një të dispozitivit të aktakuzës është në kundërshtim me pikën dy 

pasi që me këtë rast nuk është potencuar se si kishte ardhur deri te vdekja e të ndjerës Vezire 

Shala si pasojë e goditjes nga automjeti “..”, me drejtues H.O, me automjetin G..., me drejtues 

R.Sh, apo si pasojë e goditjes së automjetit G..., nga ana e automjetit B..., të cilin e drejtonte i 

dënuari J,G. 

 

        Në kërkesë më tutje pretendohet se gjykata e shkallës së parë me rastin e vendosjes së rastit 

në rigjykim nuk ka vepruar sipas udhëzimeve të gjykatës së shkallës së dytë përkatësisht që në 

këtë rast duhet të përpilohet ekspertizë e re e komunikacionit me qëllim të dhënies së përgjigjeve 

në disa çështje për të cilat ekspertizat e mëparshme nuk kanë dhënë sqarimet e duhura. Mirëpo, 

gjykata e shkallës së parë ka caktuar ekipin prej tre ekspertëve edhe kjo ekspertizë nuk i ka 

dhënë sqarimet e kërkuara nga ana e gjykatës së shkallës së dytë. 

 

        Ekspertiza e kryer nga grupi i ekspertëve pretendohet se është konfuze ashtu që konstatimi 

dhe përfundimi është në kundërshtim me vet të gjeturat dhe konstatimet brenda ekspertizës. 

Konkretisht në faqen 17 të ekspertizës kur bëhet fjalë për lëshimet e drejtuesit të automjetit B... 

përkatësisht të dënuarit J.G, theksohet se “...ka drejtuar automjetin me shpejtësi rreth 90 km/h e 

cila është më e madhe se shpejtësia e lejuar për atë pjesë të rrugës dhe përkundër mundësisë për 

veprim me frenim të vrullshëm (rruga në dispozicion më e madhe se rruga e nevojshme për 

reagim me frenim) nuk ka ndërmarrë një veprim të tillë...”. Kurse në lidhje me këtë çështje në 

faqen 14 pasusi 2 të ekspertizës prej tre ekspertëve është konstatuar se për gjatësinë e rrugës në 

dispozicion nga e cila distancë ka pasur mundësi të vërehet traktori, shpejtësia e sigurisë me të 

cilën ka pasur mundësi teknike të evitohet aksidenti ka qenë 64 km/h. Sipas këtij konstatimi me 

cilëndo shpejtësi mbi 64km/h i dënuari nuk do të mund që ti ikte aksidentit me traktorin i cili nuk 

ka pasur kurrfarë sinjalizime, pra edhe sikur i dënuari të drejtonte automjetin e tij me shpejtësinë 

e lejuar në atë pjesë të rrugës 65-80 km/h megjithatë nuk do të mund të evitonte aksidentin dhe 
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në këtë mënyrë nuk mund të qëndrojnë konstatimet në ekspertizë se lëshimi i të dënuarit ka qenë 

shpejtësia më e madhe se ishte e lejuar në atë pjesë të rrugës. Pra veprimi i të dënuarit për 

devijimin e rrugës dhe kalimi në anën e majtë është bërë pasi që nuk ka pasur zgjidhje tjetër 

ngase në të kundërtën automjeti do të godiste traktorin dhe do të kishte pasoja tek drejtuesi i 

automjetit dhe pasagjerët që ishin në automjet.  

 

Më tutje pretendohet se i dënuari J.G, me asnjë veprim nuk ka kontribuar që të vie deri te 

aksidenti me lëndime të rënda trupore siç konstatohet edhe në aktgjykimin e gjykatës së shkallës 

së parë faqe 16 pasusi 3 se “...po ashtu u vërtetua se si pasojë e mos sinjalizimit i njëjti ka 

ndikuar që të mos jetë i dukshëm nga automjeti deri te distanca shumë e afërt, gjë që ka bërë që 

automjetet tjera të cilat vijnë pas tij të humbin kontrollin, të dalin në anën tjetër të rrugës për 

t’iu shmangur ndeshjes me traktorin...”. Ashtu që përmes këtij konstatimi të gjykatës së shkallës 

së parë qartë shihet se të gjitha veprimet për devijim nga rruga kanë qenë të detyruara me qëllim 

që të mos kishte përplasje direkte me traktorin e ngarkuar me drunjë dhe me qëllim të evitimit të 

pasojave më të mëdha.  

  

        Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës 

 

        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 nuk është e bazuar. 

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimet e mbrojtësit të të dënuarit 

janë të pabazuara, ngase aktgjykimet e kundërshtuara nuk përmbajnë shkelje siç pretendohet. 

 

        Në këtë çështje penale duke u bazuar në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të datës 

14.06.2016, qëndron fakti se prokurori i shtetit në fjalën e tij përfundimtare kishte bërë 

ndryshimin e dispozitivit të aktakuzës dhe atë duke përshkruar se me lëshimet e të dënuarit J.G, 

duke drejtuar automjetin e tij të tipit B..., me shpejtësi prej 93 km/h përveç dëmeve materiale ka 

ardhur deri tek vdekja e tani të ndjerës V.Sh. Mirëpo duhet theksuar faktin se ky ndryshim i 

aktakuzës kishte ndodhur me rastin e gjykimit të kësaj çështje sipas aktgjykimit P.nr.173/2015 
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dhe e cila çështje ishte anuluar nga ana e gjykatës së shkallës së dytë me aktvendimin 

PA1.nr.1142/2016 të datës 01.12.2016 dhe në këtë mënyrë ndryshimi i dispozitivit të aktakuzës 

nuk kishte kurrfarë pasoje për të dënuarit pasi që aktgjykimi ishte anuluar. Aktgjykimi i gjykatës 

së shkallës së parë me rastin e rivendosjes së kësaj çështje (që tani është objekt i shqyrtimit nga 

ana e Gjykatës Supreme të Kosovës) në mënyrë të qartë ka konstatuar gabimet e aktgjykimit 

paraprak në atë mënyrë që në faqen e 14 të aktgjykimit të saj, ka theksuar  faktin se gjykata nuk 

mund të veproj në dëm të të dënuarit por është e lidhur me parimin reformatio in peius, pasi që 

ndaj aktgjykimit të mëparshëm nuk ka pasur ankesë nga ana e prokurorit të shtetit. Duke vepruar 

në këtë mënyrë gjykata e shkallës së parë ka anashkaluar në tërësi ndryshimin e akuzës nga ana e 

prokurorisë së shtetit dhe se ka vepruar sipas aktakuzës fillestare. 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se gjykata e shkallës së parë në përpikëri ka zbatuar 

udhëzimet e gjykatës së shkallës së dytë me rastin e rigjykimit të kësaj çështje përkitazi me 

caktimin e ekspertizës së re në përbërje prej grupit të ekspertëve nga Fakulteti Teknik-drejtimi i 

komunikacionit të UP-së me qëllim të përcaktimit të lëshimeve të drejtuesve të automjeteve në 

rastin konkret. Konstatimi i dhënë nga grupi i ekspertëve dhe i elaboruar edhe gjatë shqyrtimit 

gjyqësor, thekson se në rastin konkret aksidenti është shkaktuar me lëshimet e drejtuesit të 

traktorit dhe dy drejtuesve të automjeteve, dhe për më tepër, janë përshkruar në mënyrë të 

detajuar lëshimet e secilit pjesëmarrës. Gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e aktgjykimit të 

saj ka theksuar se konkludimet dhe përfundimet e grupit të ekspertëve janë çmuar si të 

besueshme dhe se të njëjtës i është falur besim i plotë. 

 

       Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës grupi i ekspertëve në mënyrë të detajuar ka 

paraqitur konkludimet e saja përkitazi me shpejtësinë e zhvilluar dhe lëshimet e të dënuarit J.G, 

dhe ekspertiza nuk ka kontradikta siç pretendohet në kërkesë, përkundrazi, në mënyrë 

profesional edhe të hollësishme janë përshkruar lëshimet e pjesëmarrësve në këtë aksident dhe 

po ashtu edhe pasojat e shkaktuara si rezultat i këtyre lëshimeve. Ashtu që në këtë kontekst nuk 

janë të bazuara pretendimet se në ekspertizën e grupit të ekspertëve ka paqartësi dhe kontradikta, 

meqë duke u bazuar në përfundimet e grupit të ekspertëve është konstatuar se drejtuesi i 

automjetit B..., në këtë rast i dënuari, ka drejtuar automjetin me shpejtësi rreth 90 km/h e cila 

është më e madhe se shpejtësia e lejuar për atë pjesë të rrugës dhe përkundër mundësisë për 

veprim me frenim të vrullshëm (rruga në dispozicion më e madhe se rruga e nevojshme për 
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reagim me frenim) nuk ka ndërmarrë një veprim të tillë. Kurse aspektet e veprimit të të dënuarit 

në momentin e aksidentit nuk janë theksuar në ekspertizë përkatësisht fakti i devijimit të 

automjetit duke kaluar në anën tjetër të rrugës apo frenimi dhe kjo për faktin se veprimi i të 

dënuarit ka qenë moment që ka vendosur i dënuari që të devijoj automjetin e tij dhe ti shmanget 

goditjes direkte apo frenimi me qëllim të evitimit të aksidentit. Megjithatë në ekspertizë është 

theksuar se duke u bazuar në distancën e lëvizjes së automjetit B..., të cilin e drejtonte i dënuari 

J.G, dhe traktorit, i dënuari kishte pasur mundësi të mjaftueshme që përmes veprimit të frenimit 

të evitonte aksidentin e shkaktuar e me këtë edhe pasojën e tij. 

 

        Pretendimi i theksuar përkatësisht pjesa e aktgjykimit të cituar në kërkesë faqja 16 par.3 i 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë dhe konstatimi se i dënuari ka qenë i detyruar të 

devijoj drejtimin e lëvizjes së automjetit të tij me qëllim të shmangies së pasojave më të mëdha, 

po ashtu është pretendim i pabazuar. Citimi i një fjalie të aktgjykimit padyshim se lejohet por se 

kjo duhet bërë në kontest të tërësisë së aktgjykimit dhe jo të merret në mënyrë fragmentare, dhe  

për më tepër, duke pasur parasysh specifikën e këtij aktgjykimi dhe pjesës së cituar e cila i 

referohet të dënuarit tjetër M.T, përkatësisht pretendimeve të mbrojtësit të tij, andaj pretendimi i 

paraqitur në kërkesë edhe përkitazi me këtë ishte i pabazuar. 

 

        Edhe pse kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është paraqitur për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, bazuar në përmbajtjen e saj, janë paraqitur 

pretendime edhe për konstatimin e gabueshëm dhe jo të plotë të gjendjes faktike, mirëpo, këto 

pretendime nuk janë vlerësuar nga Gjykata Supreme e Kosovës, meqë bazuar në dispozitën e 

nenit 432 par.2 të KPPK-së, meqë kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk mund të ushtrohet 

për shkak të konstatimit të gabueshëm dhe jo të plotë të gjendjes faktike. 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës duke vlerësuar bazën e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë ka 

gjetur se është theksuar edhe shkelja e ligjit penal, mirëpo në lidhje me këtë pretendim nuk është 

theksuar asnjë shkelje konkrete, andaj për këtë arsye e në kuptim të nenit 436 të KPPK-së, nuk e 

shqyrtoi këtë pjesë të kërkesës meqë ishte e kufizuar në verifikimin e shkeljeve në kuptim të 

dispozitës së lartcekur. 
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            Nga sa u parashtrua më lartë e në kuptim të nenit 437 par.1 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

                                            Pml.nr.2/2020, më 23 janar 2020 

 

B.profesional,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

Bujar Balaj                                                                                                             Valdete Daka 


