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                                                          NË EMËR TË POPULLIT  

 

 

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

kryetare, Rasim Rasimi dhe Mejreme Memaj, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar 

Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale ndaj të dënuarit Rr.Ç., nga H. i E., për shkak të veprës 

penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.9 lidhur me par.6 dhe 1 të KPRK-së, duke 

vendosur sipas kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit, të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj P.nr.3/2018 datë 25.04.2019 dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.738/2019 datë 26.07.2019, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më datë 21.04.2020, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit Rr.Ç., 

e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj P.nr.3/2018 datë 25.04.2019 

dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.738/2019 datë 26.07.2019. 

        

 

A r s y e t i m 

 

 

        Gjykata Themelore në Ferizaj, me aktgjykimin P.nr.3/2018 e datës 25.04.2019, të dënuarin 

Rr.Ç. e ka shpallur fajtor për veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.9 lidhur 

me par.6 dhe 1 të KPRK-së, dhe për këtë vepër e ka gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje 

prej 4 (katër) vite e 6 (gjashtë) muaj, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditëve, nga 

dita kur ky aktgjykim bëhet i formës së prerë. Në dënimin e shqiptuar i është llogaritur edhe koha 

e kaluar në paraburgim nga data 25.02.2017 deri më datë 24.03.2.017. Përfaqësuesi i të 
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dëmtuarve, M.I., me përfaqësuesin e tyre avokatin V.M., për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike është udhëzuar në kontest civil. Është detyruar i dënuari që në emër të paushallit 

gjyqësor të paguaj shumën prej 50 euro, për super ekspertizë teknike nga grupi i ekspertëve 

shumën prej 450.68 euro, për ekspertizë të komunikacionit rrugor shumën prej 134.64 euro, si 

dhe për Kompensimin e Viktimave të Krimit, shumën prej 30 euro. 

 

        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.738/2019 e 

datës 26.07.2019 e ka aprovuar si të bazuar ankesën e mbrojtësit të dënuarit dhe e ka ndryshuar 

aktgjykimin e shkallës së parë sa i përket vendimit mbi dënimin, ashtu që të dënuarit i ka 

shqiptuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) vjet e 6 (gjashtë) muaj, në të cilin dënim 

do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 25.02.2017 deri më datën 

24.03.2017. Në pjesët tjera aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë mbetet i pandryshuar. 

 

        Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë kanë paraqitur mbrojtësi i 

të dënuarit, av. A.I. nga F., për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale, 

me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, aktgjykimet e kundërshtuara t’i ndryshojë, ashtu 

që të dënuarin Rr.Ç. ta liroj nga akuza ose aktgjykimet ti anulojë dhe lëndën ta kthej në rigjykim. 

 

        Ndaj kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit është përgjigjur 

Prokurori i Shtetit, me shkresën KMLP.II.nr.58/2020 e datës 25.03.2020, me propozim që 

kërkesa e mbrojtësit të dënuarit për mbrojtje të ligjshmërisë  të refuzohet si e pabazuar. 

         

        Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e mbajtur, shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të 

nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, çmoi thëniet  

në kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatoi se: 

 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë  nuk është e bazuar. 

 

        Mbrojtësi i të dënuarit në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, pretendon se shkelja 

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

në faktin se dispozitivi i aktgjykimit në përshkrimin faktik përkitazi me faktet vendimtare, është 

kundërthënës në vetvete dhe me arsyet e prezantuara në arsyetimin e aktgjykimit. Gjendjen 
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faktike në çështjen penale konkrete, gjykata e shkallës së parë e ka vërtetuar përmes provave të 

prezantuara në shqyrtimin gjyqësor, ku të njëjtat prova qartazi e vërtetojnë të kundërtën-se në 

veprimet e të dënuarit nuk ekziston shkaku që shkaktoj aksidentin e komunikacionit dhe se 

veprimet e tij në ditën kritike ishin në pajtim me dispozitat e komunikacionit dhe atë të nenit 48 

par.1,2 dhe 3 si dhe nenit 242 të Ligjit për Siguri në Komunikacion Rrugor. Më tutje në kërkesë 

pretendohet se kontradikta esenciale midis dispozitivit dhe arsyetimit të aktgjykimit manifestohet 

në veçanti në pjesën ku paraqitet arsyetimi i aktgjykimit, ku gjykata pranon si të sakta, të vërteta, 

të besuara konstatimet, konkluzionet, mendimet dhe përfundimet e grupit të ekspertëve (raportit 

të super ekspertizës) si dhe deklaratës së ekspertit të dhënë në shqyrtimin gjyqësor  i cili shpjegoi 

dhe sqaroi shkakun e aksidentit të shkaktuar në komunikacion e që rezulton të jetë dështimi 

teknik (rasti) e që nuk ekziston në veprimet e ngasësit tani të dënuarit. Pra, është evidente se 

dispozitivi i aktgjykimit është kontradiktor me vetveten dhe me arsyet e aktgjykimit. Është i 

paqartë dhe i pakuptueshëm theksimi në akuzë në faqen 2 pasusi parë rreshti tretë përkitazi e 

shkakun e aksidentit, ku thuhet se i dënuari  “ nga pakujdesia e ndërmori veprimin e frenimit të 

mjetit ku si rezultat i këtij frenimi pikërisht në fund të procesit nuk ka arritur të kontrolloj 

kamionin brenda shiritit qarkullues”.   

          

        Mbrojtësi në kërkesë pretendon se gjykata e shkallës së parë, duke e bazuar aktgjykimin në 

vërtetimin e gabuar të gjendjes faktike, cenoi ligjin penal në dëm të dënuarit kur të dënuarin e 

shpalli fajtor për veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.9 lidhur me para. 6 

dhe 1 të KPRK. Në një pjesë të kërkesës, mbrojtësi i të dënuarit i referohet edhe vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike. 

       

        Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se pretendimet e mbrojtësit të dënuarit se aktgjykimet 

janë përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale  dhe shkelje të ligjit penal 

janë të pabazuara.   

 

        Siç rezulton nga shkresat e çështjes, aktgjykimi i shkallës së parë i ndryshuar me 

aktgjykimin e shkallës së dytë,  është i qartë dhe konkret, ngase në dispozitiv janë paraqitur të 

gjitha veprimet inkriminuese e të dënuarit Rr.Ç. që përbëjnë elementet objektive dhe subjektive 

të veprës penale për të cilën është shpallur fajtor. Gjykata ka dhënë arsye të mjaftueshme për 

përmbajtjen e provave me të cilat është vërtetuar gjendja faktike si në dispozitiv të aktgjykimit të 
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shkallës së parë. Është vlerësuar saktësia e provave kundërthënëse si dhe janë dhënë arsyet në të 

cilat është bazuar kur ka vërtetuar përgjegjësinë penale të dënuarit për veprën penale nga neni 

378 par.9 dhe 6 e 1 të KPRK. Gjykata e shkallës së parë ka administruar provat duke dëgjuar të 

dëmtuarin në cilësi të përfaqësuesve të të ndjerëve M.I., ka administruar super ekspertizën mbi 

ekzaminimin e gjendjes teknike të bashkësisë së mjeteve kokë tërheqëse e prodhuesit “S.” me 

gjysmë rimorkio të prodhuesit “trailler” të punuar nga grupi i ekspertëve të fakultetit të 

Inxhinierisë Mekanike, ekspertizën e ekspertit të komunikacionit rrugor, certifikatën mbi 

konfirmimin e rregullsisë teknike të automjetit dhe mbrojtjen e të dënuarit. Nga të gjitha këto 

prova të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, gjykata ka vërtetuar përtej çdo dyshimi të 

bazuar mirë se i dënuari Rr.Ç. e ka kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 

par.9 lidhur me para.6 dhe 1 të KPRK, në kohën, dhe vendin e përshkruar më për së afërmi në 

dispozitiv të aktgjykimit të kundërshtuar. Kjo, është vërtetuar me të gjitha provat e 

administruara, nga super ekspertiza e grupit të ekspertëve e datës 18.04.2017, nga ekspertiza e 

ekspertit të komunikacionit A.A. dhe provat tjera materiale si në shkresat e çështjes, nga të cilat 

prova është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë, ashtu që konkludimet e gjykatës së shkallës 

së parë lidhur me faktet vendimtare janë të drejta, të arsyeshme dhe të ligjshme.  

      

        Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se pretendimet e mbrojtësit të dënuarit se në këtë 

çështje juridiko penale aksidenti është shkaktuar për shkak të rastit janë të pabazuara, ngase duke 

ju referuar ekspertizave të lartcekura në rastin konkret aksidenti është shkaktuar ekskluzivisht për 

shkak të pakujdesisë së të dënuarit Rr.Ç., i cili ditën kritike nga pakujdesia e kishte ndërmarr 

veprimin e frenimit të mjetit, ku si rezultat i këtij frenimi pikërisht në fund të procesit, nuk kishte 

arritur që ta kontrolloj kamionin brenda shiritit qarkullues, dhe me atë rast i nijeti kishte kaluar 

në shiritin e kundërt të lëvizjes dhe ishte goditur me automjetin “VW ..” i cili ishte duke lëvizur 

në shiritin e tij qarkullues, duke dhënë edhe arsyetim ligjor. 

      

        Kjo gjykatë, po ashtu i vlerëson si të pabazuara pretendimet e mbrojtësit për shkelje të ligjit 

penal në dëm të të dënuarit, për faktin se veprimet e të dënuarit i përbëjnë të gjitha elementet e 

veprës penale për të cilën i njëjti është shpallur fajtor dhe për të njëjtën është penalisht 

përgjegjës. 
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        Lidhur me pretendimin e mbrojtësit të dënuarit në një pjesë të kërkesës për konstatimin e gabuar 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike, kjo gjykatë nuk është lëshuar në vlerësimin e kësaj shkelje, për 

faktin se në nenin 432 par.2 të KPPK, është përcaktuar se “ kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk 

mund të ushtohet për shkak të konstatimit të gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike, andaj kërkesa 

e ushtruar për këtë bazë, është e palejuar. 

      

        Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishe e pabazuar dhe konform nenit  

437 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.95/2020, më datë 21.04.2020 

 

Procesmbajtësi,                                                                                                  Kryetarja e kolegjit, 

   Bujar Balaj                                                          Nesrin Lushta 

 

 

 

 


