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Pml.nr.307/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

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

kryetare, Agim Maliqi dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit M.L, për shkak të veprës penale mbikëqyrja 

e pandërgjegjshme e trafikut publik nga neni 381 par.4 lidhur me par.1 të KPRK-së, duke 

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

dënuarit kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega në Gllogovc 

P.nr.79/2015 të datës 13.03.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA.1nr.463/2019  të  datës 27.06.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 11 nëntor 2019, 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 

M.L, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega në Gllogovc 

P.nr.79/2015 të datës 13.03.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA.1nr.463/2019 të datës 27.06.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

        Gjykata Themelore në Prishtinë - Dega në Gllogovc, me aktgjykimin P.nr.79/20115 e datës 

13.03.2019, të dënuarin M.L, e ka shpallur fajtor për veprën penale mbikëqyrja e 

pandërgjegjshme e trafikut publik nga neni 381 par.4 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe e ka 

gjykuar me dënim me kusht, me të cilën është përcaktuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 

1 (një) viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i dënuari në afat prej 1 (një) viti nga data kur 

aktgjykimi të merr formën e prerë nuk kryen vepër tjetër penale. I dënuari është obliguar në 

pagesën e paushallit gjyqësor në shumë prej 50 €, si dhe shumën prej 30 €, në fondin për 
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kompensimin e viktimave të krimit, kurse i dëmtuari, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

është udhëzuar në kontest civil.  

        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA.1nr.463/2019 e datës 27.06.2019, ka 

refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit dhe 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, av. A.V. nga M., për shkak të shkeljes së ligjit penal, shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale 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 aprovoi si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të anuloj aktgjykimet e 

kundërshtuara dhe çështjen ta kthej në gjykatën e shkallës së parë në rivendosje. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.211/2019 e datës 

16.10.2019, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

        Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

        Në kërkesë, mbrojtësi i të dënuarit, thekson se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë 

është i përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 

nënpar.1.12 të KPPK-së, meqë aktgjykimi nuk është përpiluar konform nenit 370 par.7 të KPPK-

së, pasi që nuk është paraqitur në mënyrë të qartë dhe të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh 

i ka konsideruar të vërtetuara apo të pavërtetuara, nuk është vlerësuar saktësia e provave 

kundërthënëse dhe arsyet në të cilat është udhëhequr me rastin e zgjidhjes së çështjeve penale. 

Gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e saj nuk ka dhënë arsye për faktet vendimtare për të 
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cilat ka kundërthënie ndërmjet arsyetimit të aktgjykimit dhe përmbajtjes së provave të 

administruara, kurse arsyet e dhëna janë të paqarta dhe të papranueshme. 

 

        Pretendohet se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është përpiluar në kundërshtim me 

nenin 370 par.4 të KPPK-së, pasi që nuk i përmban të dhënat e kërkuara nga neni 365 të KPPK-

së, pasi që përshkrimi i veprës penale për të cilën i akuzuari është shpallur fajtor nuk përmban të 

gjitha faktet dhe rrethanat të cilat e përbëjnë figurën e veprës penale, kurse në dispozitiv të 

aktgjykimit nuk është përshkruar vendi, koha dhe mënyra e kryerjes së veprës penale. Arsyetimi 

i aktgjykimeve është në kundërshtim me provat dhe deklarimet e dëshmitarëve e sidomos me 

deklarimin e dëshmitarit S.M., i cili nuk ka deklaruar se personi përgjegjës M.L, në këtë rast, i 

dënuari nuk ka kryer mirëmbajtjen e rrugës  në mënyrë të përgjegjshme dhe se ka qenë i kënaqur 

me punë e kompanisë “G.-...”. 

 

        Në kërkesë theksohet se ndërmjet aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë dhe aktakuzës 

së prokurorit të shtetit nuk ekziston identiteti subjektiv, për faktin se akuza është paraqitur 

kundër personit fizik M.L, kurse aktgjykimi është shpallur ndaj të dënuarit M.L, si person 

përgjegjës i personit juridik “G.-...”, pra me këtë rast aktgjykimi duhet të shpallet ndaj personit 

që i referohet aktakuza e paraqitur nga ana e prokurorit të shtetit dhe jo ndaj personit që nuk ka 

qenë i akuzuar.  

 

        Gjykata e shkallës së parë në mënyrë të gabuar e ka aplikuar ligjin penal pasi që nuk ka 

zbatuar nenin 40 par.4 të KPRK-së, me të cilin është përcaktuar se përgjegjësia e personit juridik 

bazohet në fajësinë e personit përgjegjës. Në bazë të kontratës me titull “Mirëmbajtja verore dhe 

dimërore e rrugëve nacionale dhe regjionale e Republikës së Kosovës 2012/2013-Regjioni i P.”, 

dhe sipas kushteve të kësaj kontrate të lidhur mes të kompanisë “G. -...” dhe Ministrisë së 

Infrastrukturës, vërtetohet fakti vendimtar se kjo kompani ka pasur obligim vetëm mirëmbajtjen 

verore dhe dimërore të rrugëve nacionale dhe regjionale 2012/2013 në regjionin e P., ndërsa 

mbikëqyrja ka qenë nën përgjegjësinë e Ministrisë së Infrastrukturës përkatësisht menaxherit të 

projektit i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e punëve. Nga referenca me nr... e datës 

07.02.2014 e lëshuar nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës është vërtetuar se kompania  “G.-..” 

obligimet e kontratës i ka realizuar me sukses sipas kushteve dhe afatit të kontratës. 
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        Pretendohet se me nenin 381 par.1 të KPRK-së, në mënyrë të qartë dhe precize është 

përcaktuar figura e veprës penale mbikëqyrja e pandërgjegjshme e trafikut publik, sipas së cilës 

janë përcaktuar elementet e kësaj vepre penale të cilat duhet të përmbushen në mënyrë 

kumulative, dhe atë me qenë person përgjegjës, me ju besuar mbikëqyrja e gjendjes dhe 

mirëmbajtjes së rrugëve dhe objekteve në to, e mjeteve të transportit, plotësimi i kushteve të 

përcaktuara të punës për ngasës, kurse në bazë të provave të administruara është vërtetuar vetëm 

obligimi i personit përgjegjës për mirëmbajtjen e rrugës, pasi që mbikëqyrja ka qenë në 

përgjegjësinë e menaxherit të projektit dhe me këtë rast gjykata e shkallës së parë ligjin penal e 

ka aplikuar në dëm të të dënuarit. 

 

        Më tutje pretendohet se gjykata e shkallës së parë aktgjykimin e ka bazuar vetëm në 

dëshminë e dëshmitarit- të dëmtuarit Rr.G., dhe kjo është në kundërshtim me nenin 262 par.1 të 

KPPK-së, pasi që aktgjykimi nuk mund të mbështet vetëm në një dëshmi ose duke i dhënë 

rëndësi vendimtare një dëshmie apo një prove e cila nuk mund të kundërshtohet nga i pandehuri 

ose mbrojtësi i tij përmes marrjes në pyetje gjatë ndonjë faze të procedurës penale. Po ashtu 

theksohet fakti se në këtë çështje penale janë bërë dy ekspertiza, ashtu që nga ekspertiza e 

komunikacionit është konstatuar se shoferi i autobusit ka kontribuar në shkaktimin e aksidentit 

në të cilën është lënduar R.G., kurse ekspertiza për mirëmbajtjen e rrugëve ka konstatuar se i 

dënuari nuk ka ushtruar përgjegjshëm detyrën e tij, drejtuesi i autobusit nuk ka respektuar 

ndalimin e përcaktuar me shenja të komunikacionit dhe sjellja e të dëmtuarit paraqet faktor më 

pak të rëndësishëm lidhur me lëndimin e tij. Andaj, meqë ekspertizat në fjalë nxjerrin konstatime 

të ndryshme për aksidentin, gjykata e shkallës së parë është dashur të veproj në kuptim të nenit 

142 të KPPK-së dhe të kërkoj mendimin e ekspertëve të tjerë. 

 

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

janë të pabazuara, ngase aktgjykimet kundër të cilave është parashtruar kërkesa, nuk përmbajnë 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkelje të ligjit penal siç pretendohet. 

 

        Arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë është përpiluar në harmoni me 

dispozitat e nenit 370 par.7 të KPPK-së, pasi që është bazuar në provat e administruara gjatë 

shqyrtimit gjyqësor dhe me rastin e administrimit të provave janë dhënë konkludime të qarta për 

secilën provë. Për më tepër, në rastin konkret janë paraqitur në mënyrë të veçantë vlerësimet për 

saktësinë e provave kundërthënëse gjatë shqyrtimit gjyqësor.  

 

        Dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë përmban të gjitha të dhëna përkitazi 

me vendin, kohën dhe mënyrën e kryerjes së veprës penale nga ana e të dënuarit si person 

përgjegjës i kompanisë “G.-...” dhe ndonëse gjykata e shkallës së parë ka bërë ndryshimin e 

dispozitivit të aktakuzës duke shtuar të dhëna të vërtetuara gjatë shqyrtimit gjyqësor, me këtë rast 

nuk është cenuar identiteti subjektiv i aktgjykimit në raport me aktakuzën, përkundrazi në rastin 

konkret vetëm sa është qartësuar detyra dhe përgjegjësia e të dënuarit në cilësinë e personit 

përgjegjës dhe janë theksuar obligimet kontraktuale mes të palëve kontraktuese mes të “G.-...” 

dhe Ministrisë së Infrastrukturës për mirëmbajtjen e rrugës ku kishte ndodhur aksidenti.   

 

        Gjykata e shkallës së parë përfundimet për faktet vendimtare i ka nxjerr përmes vlerësimit 

të provave të administruara të cilat janë theksuar në faqen e tretë të aktgjykimit dhe me këtë rast 

janë dhënë arsye për të gjitha provat e mes tjerash edhe përkitazi me dëshminë e dëshmitarit 

S.M., dhe se nga dëshmia e këtij dëshmitari është vërtetuar fakti se firma “G.-...” ka qenë 

përgjegjëse për mirëmbajtjen verore dhe dimërore gjatë periudhës kohore 2013-2014 bazuar në 

kontratën me Ministrinë e Infrastrukturës dhe mes tjerash mirëmbajtja ka nënkuptuar 

mirëmbajtje në 24 orë dhe me rastin e identifikimit të mungesës së kapakëve të pusetave të bëhet 

vendosja e saj apo në raste të pamundësisë së vendosjes së kapakut të bëhet kufizimi me shirit-

shenjë paralajmëruese.  

 

        Pretendimi i theksuar në kërkesë se për tu realizuar tiparet e veprës penale për të cilën i 

dënuari është shpallur fajtor dhe është dënuar, përkatësisht dispozita e nenit 381 par.1 të KPRK-

së, duhet që të plotësohen në mënyrë kumulative, nuk është i bazuar. Gjykata Supreme e 
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Kosovës, vlerëson se tiparet e kësaj vepre penale duhet të përmbushen në mënyrë alternative. 

Ashtu siç është theksuar edhe në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë janë përmbushur të 

gjitha elementet objektive dhe subjektive të kësaj vepre penale përkatësisht se i dënuari ka qenë 

person përgjegjës-menaxher të kompanisë “G.-...”  dhe të cilit sipas kontratës i ishte besuar 

mirëmbajtja e rrugëve dhe objekteve në rrugë dhe si pasojë e mos kryerjes së punëve të 

përcaktuara me kontratë ka ardhur deri te lëndimi i të dëmtuarit Rr.G., siç është theksuar në 

përshkrimin e dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. 

 

        Nga shkresat e lëndës del të jetë i pabazuar pretendimi se aktgjykimi është i mbështetur 

vetëm në dëshminë e dëshmitarit – të dëmtuarit Rr.G., dhe se dëshmia e tij nuk ka mundur të 

kundërshtohet, meqë bazuar në faqen e tretë të procesverbalit të shqyrtimit gjyqësor të datës 

06.02.2019 del se mbrojtja ka pasur mundësi, dhe për më tepër, ka shfrytëzuar mundësinë e 

parashtrimit të pyetjeve dhe dhënien e sqarimeve përkitazi me dëshminë e këtij dëshmitari dhe në 

këtë mënyrë është mundësuar që deklarimi i tij të kundërshtohet nga mbrojtja përkatësisht i 

dënuari. Përkitazi me ekspertizat e administruara si prova kjo gjykatë konstatoj se për këto prova 

është dhënë arsyetim nga gjykata e shkallës së parë përkitazi me rëndësinë dhe validitetin e tyre 

dhe të cilat arsye i pranon në tërësi edhe Gjykata Supreme e Kosovës. 

 

       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.307/2019, më 11 nëntor 2019 

 

 

 

B.profesional,                                                                                               Kryetarja e  kolegjit, 

   Bujar Balaj                                                                                                           Nesrin Lushta 


