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Pml.nr.96/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

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

kryetare, Agim Maliqi dhe Valdete Daka, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit G.B., për shkak të veprave penale rrezikimi 

i trafikut publik nga neni 378 par.9 lidhur me par.6 dhe 1 të KPRK-së dhe mosdhënia e ndihmës 

personit të lënduar në fatkeqësinë e trafikut publik nga neni 382 par.3 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 Prizren - Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.1682/2015 të datës 23.10.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.1260/2018 të datës 19.02.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 06 maj 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 

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

Përgjithshëm P.nr.1682/2015 të datës 23.10.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PA1.nr.1260/2018 të datës 19.02.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

        Gjykata Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, me aktgjykimin 

P.nr.1682/2015 të datës 23.10.2018, të dënuarin G.B. e ka shpallur fajtor për veprat penale: 

rrezikimi i trafikut publik nga neni 378 par.9 lidhur me par.6 dhe 1 të KPRK-së dhe mosdhënia e 

ndihmës personit të lënduar në fatkeqësinë e trafikut publik nga neni 382 par.3 lidhur me par.1 të 

KPRK-së dhe e ka gjykuar me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) vit e 6 (gjashtë) 

muaj, në të cilin dënim i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej datës 22.08.2015 deri 

me datë 21.10.2015 si dhe koha e kaluar në arrest shtëpiak prej datës 21.10.2015 deri me datë 
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21.11.2015. I dënuari është obliguar për pagesën e paushallit gjyqësor në shumë prej 100 €, 

shpenzime të procedurës penale në shumë prej 153,30 €,  kurse përfaqësuesi i palës së dëmtuar 

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 PA1.nr.1260/2018 e datës 19.02.2019, 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. E.R. nga P., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale 

dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, ta aprovoj si të bazuar 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, t’i anuloj aktgjykimet e kundërshtuara dhe lënda të kthehet 

në rigjykim. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.70/2019 e datës 

01.04.2019, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

        Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

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

është marrë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale meqë aktgjykimi është 

përpiluar në kundërshtim me dispozitat e nenit 370 par.4, 6 dhe 7 të KPPK-së. Gjykata e shkallës 

së parë në aktgjykimin e saj ka qenë dashur të paraqes faktet dhe rrethanat të cilat e përbëjnë 

figurën e veprës penale nga të cilat varet zbatimi i normës përkatëse të ligjit penal. Arsyetimi i 

gjykatës së shkallës së parë nuk e paraqet në mënyrë të qartë dhe të plotë se cilat fakte dhe për 

çfarë arsye i konsideron të vërtetuara apo të pavërtetuara. Në mënyrë të veçantë nuk është 

arsyetuar dhe vlerësuar saktësia e provave kundërthënëse dhe arsyet në të cilat është bazuar me 

rastin e zgjidhjes së çështjeve juridike e veçanërisht me rastin e vërtetimit të ekzistimit të veprës 

penale dhe përgjegjësisë penale të të dënuarit.    
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        Pretendohet se gjykata e shkallës së parë vendimin e vet e bazon kryesisht në ekspertizën e 

ekspertëve të komunikacionit M.D. dhe A.K., të cilët ekspertizat e tyre i bazojnë në prova të 

papranueshme. Ekspertiza e ekspertit M.D., referencën e pikës goditëse e merr nga kallëzimi 

penal e cila nuk konsiderohet si provë, kurse eksperti tjetër A.K., në ekspertizën e tij thekson se 

pika e goditjes ndodhet në trotuar duke u bazuar në skicën e vendit të ngjarjes dhe të cilën e ka 

përpiluar polici hetues A2.K2., duke u bazuar në dëshminë e dëshmitarit A1.K1., cili nuk ka 

thënë se pika goditëse ishte në trotuar por pranë trotuarit. Përcaktimi i pikës goditëse është fakt 

vendimtar dhe me këtë rast gjykata e shkallës së parë nuk jep arsye të mjaftueshme dhe të thukta 

për këtë fakt vendimtar. 

 

         Gjykata e shkallës së parë pretendohet se nuk e ka arsyetuar çdo pikë të aktgjykimit 

posaçërisht dëshmitë e dëshmitarëve Y.S. dhe Sh.T., përkatësisht nuk është arsyetuar fakti se cila 

ishte arsyeja që nuk iu besoi këtyre dëshmitarëve por iu besoi ekspertizave të komunikacionit të 

përpiluara nga ekspertët M.D. dhe A.K. 

 

        Pretendohet se si rezultat i vlerësimit të provave të theksuara më lartë rezulton se është bërë 

edhe shkelja e ligjit penal, përkitazi me veprën penale mosdhënia e ndihmës personit të lënduar 

në fatkeqësinë e trafikut publik nga neni 382 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, pasi që si fakt 

vendimtar është marrë dashja e të dënuarit përkatësisht ikja e tij nga vendi i ngjarjes me qëllim 

që të mos i jep ndihmë të dëmtuarit. Me këtë rast nuk janë vlerësuar rrethanat se kjo ka ndodhur 

për shkak të moshës së re, papërvojës dhe frikës që ka pasur i dënuari. Për më tepër, babai i të 

dënuarit menjëherë pas aksidentit kishte shkuar në vendin e ngjarjes që tregon se qëllimi i të 

dënuarit nuk kishte qenë ikja e tij nga vendi ku kishte shkaktuar aksidentin. 

 

         Më tutje pretendohet se as në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë kur është vlerësuar 

se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale të pretenduara në procedurën ankimore, që e bën këtë arsyetim kundërthënës 

me vetveten dhe me këtë bën shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale. 
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        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, pretendimi i mbrojtësit të të dënuarit 

është i pabazuar, ngase aktgjykimet kundër të cilave ka parashtruar kërkesë, nuk përmbajnë 

shkelje për të cilat pretendohet. 

 

         Nuk është i bazuar pretendimi se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është përpiluar 

në kundërshtim me dispozitat e nenit 370 par.4, 6 dhe 7 të KPPK-së, meqë dispozitivi i 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë ka përfshirë veprimet konkrete të të dënuarit duke 

përshkruar në mënyrë të saktë vendin dhe kohën e kryerjes së veprës penale, po ashtu ishte 

theksuar dhe përcaktuar konkretisht se cilës dispozitë konkrete të Ligjit të Sigurisë së 

Komunikacionit nuk iu ka përmbajtur i dënuari dhe pasojën e shkaktuar përkatësisht vdekjen e të 

dëmtuarit si pasojë e goditjes me automjetin të cilin e kishte drejtuar i dënuari. Gjykata e shkallës 

së parë me këtë rast ka vërtetuar të gjitha këto aspekte duke u bazuar në provat e administruara 

gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

        Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është e saktë se bazohet edhe në ekspertizat e 

përpiluara nga ana e ekspertëve të komunikacionit M.D. dhe A.K., mirëpo theksimet e tyre të 

paraqitura në ekspertiza dhe posaçërisht elaborimi i tyre gjatë shqyrtimit gjyqësor janë arsyetuar 

hollësisht në faqen e nëntë dhe të dhjetë të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. Është e 

rëndësishme të theksohet fakti se duke u bazuar në shkresat e lëndës rezulton se eksperti i 

komunikacionit A.K., ishte caktuar si rezultat i propozimit të të dënuarit, për shkak të 

pretendimit se eksperti M.D. nuk kishte qartësuar saktësisht pikën goditëse të aksidentit. 

Megjithatë të dy ekspertizat gjykata e shkallës së parë i ka vlerësuar si objektive përkitazi me 

faktet vendimtare posaçërisht përcaktimin e pikës goditëse dhe të dy ekspertizat e përpiluara nga 

ana e ekspertëve të komunikacionit M.D. dhe A.K., kanë një konkludim të përbashkët se pika 
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goditëse kishte ndodhur në trotuar si rezultat i mos përshtatjes së shpejtësisë kushteve dhe 

rrethanave në rrugë nga ana e drejtuesit të automjetit përkatësisht të dënuarit. 

 

        Gjykata e shkallës së parë në faqen e shtatë të aktgjykimit të saj ka arsyetuar dëshmitë e 

dëshmitarëve Y.S. dhe Sh.T., duke theksuar se pjesërisht u ka besuar dëshmive të tyre por jo në 

rrethanën se si ka ndodhur aksidenti për faktin se kishin qenë shokë me të dënuarin, dhe për më 

tepër, sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, vlerësimi i provave në procedurë penale 

është në diskrecion të plotë të gjykatës së shkallës së parë dhe pa i dhënë vlerë të paracaktuar 

ndonjë prove në raport me provat tjera, për çka në këtë rast është dhënë arsyetim. 

 

        Pretendimet përkitazi me shkeljen e ligjit penal po ashtu nuk ishin të bazuara, pasi që janë të 

parëndësishme aspektet e theksuara në kërkesë përkitazi me faktin se i dënuari nuk kishte 

vepruar me rastin e aksidentit për të ndihmuar të dëmtuarin pasi që ishte i moshës së re, i 

papërvojë dhe ishte frikësuar dhe kjo ishte arsyeja e mosdhënies së ndihmës. Megjithatë duke u 

bazuar në dispozitën e nenit 382 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, për tu realizuar tiparet e 

figurës së veprës penale mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësinë e trafikut publik 

relevante dhe të rëndësishme janë faktet se i dënuari nuk i ka ofruar ndihmën e nevojshme 

personit të lënduar në aksident e që më vonë rezulton se si pasojë e aksidentit edhe ka vdekur dhe 

në këtë mënyrë vetëm fakti se i dënuari nuk i ka ofruar ndihmë në çfarëdo mënyre dhe me këtë 

rast përmes mosveprimit të tij janë realizuar të gjitha tiparet objektive dhe subjektive të figurës 

së veprës penale në fjalë. 

 

         Duke iu referuar pretendimeve për shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale të 

pretenduara në procedurën ankimore, Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se gjykata e shkallës 

së dytë në arsyetimin e aktgjykimit të saj ka dhënë përgjigje në të gjitha pretendimet ankimore 

dhe, për më tepër, në kërkesë nuk është specifikuar konkretisht se cilat janë shkeljet e 

pretenduara lidhur me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë, andaj, kjo pikë e kërkesës nuk 

u vlerësua, bazuar në nenin 436 par.1 të KPPK-së, sepse Gjykata Supreme e Kosovës, me rastin 

e vendosjes së kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë, kufizohet vetëm në verifikimin e shkeljeve 

në të cilat pretendon paraqitësi i kërkesës.    
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        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.96/2019, më 06 maj 2019 

B.profesional,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

Bujar Balaj                                                                                                              Nesrin Lushta 


