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Numri i lëndës: 2021:069706 

Datë: 23.03.2023 

Numri i dokumentit:     04115390 

 

 

PA1.nr. 1260/22 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti i Përgjithshëm, kolegji i përbërë 

nga gjyqtarët Beqir Kalludra - kryetar i kolegjit, Ferit Osmani dhe Abdullah Ahmeti - anëtarë, 

me pjesëmarrjen zyrtares ligjore Rrezarta Bala, në çështjen penale ndaj të akuzuarit R . I. , nga 

L, për shkak të veprës penale Rrezikim i trafikut publik, nga neni 370 par.8 lidhur me par.6 dhe 

1, të Kodit  Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur përkitazi me ankesën e të 

akuzuarit R . I.  e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në 

Lipjan, P.nr.166/21, datë 08.07.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur me 16.02.2023, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e të akuzuarit R . I. , kurse aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë – Dega në Lipjan, P.nr.166/21, datë 08.07.2022, vërtetohet. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë – Dega në Lipjan, e aktgjykimin, P.nr.166/21, datë 

08.07.2022, të akuzuarin R . I.  e shpallur fajtor për shkak të veprës penale Rrezikim i trafikut 

publik, nga neni 370 par.8 lidhur me par.6 dhe 1, të Kodit  Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK), për të cilën vepër e ka gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) 

muajve i cili dënim me pëlqimin e të akuzuarit dhe konform të nenit 44 të KPRK-së i 

zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë prej 1.500 (njëmijë e pesëqind) € i cili dënim do të 
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ekzekutohet me këste nga 100 (njëqind) € në muaj, duke filluar nga data e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi e deri te pagesa definitive, në të kundërtën dënimi me gjobë konform nenit 43 

par.3 të KPRK-së do të zëvendësohet me burgim ku do të llogaritet shuma prej 20 (njëzet) €, për 

1 (një) ditë burg. I dëmtuari, udhëzohet që kërkesën pasurore juridike ta realizoj në procedurë të 

rregullt gjyqësore. Është obliguar i akuzuari në emër të shpenzimeve të procedurës penale kësaj 

gjykate të ia paguaj shumën prej 40.88 (katër dhjetë pikë tetëdhjetë e tetë) €, për ekspertizë të 

komunikacionit shumën prej 51.10 (pesëdhjetë pikë dhjetë) €, për ekspertizë mjeko ligjore, për 

paushallin gjyqësor shumën prej 20 (njëzet) €, si dhe shumën prej 30 (tridhjetë) € në fondin e 

mbrojtjes së viktimave, këto në afat prej 15 dite, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë ka parashtruar: 

 I akuzuari R . I. , për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale,  

shkeljes së dispozitave të KPRK-së, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, dhe 

vendimit lidhur me sanksionin penal, me propozim që Gjykata e Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

të e aprovoj ankesën si të bazuar, që ta anuloj aktgjykimin dhe çështjen të ia kthej gjykatës së 

shkallës së parë në rigjykim ose të njëjtën ta ndryshoj dhe të akuzuarit të i shqiptoj dënim më të 

ultë me gjobë apo dënim me kusht.  

Prokuroria e Apelit, me parashtresën PPA/II.nr.1298/2022, datë 07.09.2022, ka 

propozuar që ankesa të akuzuarit të refuzohet si e pa bazuar, aktgjykimi i gjykatës së shkallës së 

parë të vërtetohet.  

Gjykata e Apelit e Kosovës  i shqyrtoi shkresat e lëndës, studioi aktgjykimin e 

kundërshtuar në pajtim me dispozitën e nenit 394 të KPP, dhe pas vlerësimit të pretendimeve 

ankimore, konstatoi se: 

Ankesa është e pa bazuar. 

I akuzuari R . I.  e ka ankimuar aktgjykimin e shkallës së parë, për shkak të shkeljes 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, duke pretenduar që aktgjykimi i ankimuar është i 

pa drejtë, i pa mbështetur në prova materiale dhe në kundërshtim me dispozitat e KPRK-së, ku 

gjatë vendosjes lidhur me këtë çështje penale gjykata ka shkelje esenciale të dispozitave të 

KPRK-së.  

Gjykata e Apelit e Kosovës, vlerëson se aktgjykimi i gjykatës së shkallës se parë nuk 

përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e të cilave u referohet në ankesë i 

akuzuari  ngase aktgjykimi i ankimuar nuk është bazuar në prova të papranueshme. Dispozitivi 

i aktgjykimit është i qartë i kuptueshëm dhe i plotë, nuk është në kundërshtim me vetveten dhe 

me arsyet e dhëna në arsyetim të aktgjykimit. Gjykata e Apelit aktgjykimin e ankimuar përkitazi 

me shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale e vlerësoj edhe sipas detyrës zyrtare 

konform nenit 394 të KPP-së dhe gjeti se i njëjti nuk është marrë me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, të cilat do të kushtëzonin anulimin e tij. Aktgjykimi i ankimuar 

është i qartë, konkret dhe në të janë përshkruar në mënyrë të plotë dhe të qartë të gjitha veprimet 
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inkriminuese të të akuzuarit për të cilat është shpallë fajtor. Andaj pretendimet e të akuzuarit në 

këtë drejtim Kolegji Penal i kësaj gjykate i refuzoj si të pa bazuara.  

I akuzuari e ankimon aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë sa i përket vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, duke pretenduar se gjykata gjatë vendosjes nuk ka 

sqaruar në tërësi gjendjen faktike sepse në asnjë moment nuk janë prezantuar incizimi i 

kamerave, por vetëm konstatohet se nga incizimi i kamerave dëshmohet se i akuzuari ka dashur 

që të kthehet për Lipjan, në vendin ku ka qenë e ndaluar kthimi me shenjë të trafikut ndërsa i 

akuzuari bindshëm deklaron edhe në polici edhe në seancë gjyqësore, se as nuk është hy e as që 

ka marr veprime për tu kthyer për Lipjan në vendin ku ka qenë i ndaluar me shenjë të trafikut 

kthimi gjysmë rrethor i akuzuari nuk ka marr asnjë veprim për kthim gjysmë rrethor se nuk është 

e vërtetë se e ka goditur veturën “Volvo”, ngjyrë hiri me targa Suedeze UET-060 që e drejtonte 

K. K. , por ka qenë shpejtësia e madhe që tani i dëmtuari ka vozitur gjatë momentit kur i akuzuari 

ka dashur që të hy në qendrën tregtare “ETC” në Lipjan i akuzuari e ka zvogëluar shpejtësinë 

për tu kyçur, ka dhënë shenjë për kyçje nër “ETC” vetura “Volvo” e ka goditur sepse ka qenë 

duke zhvilluar shpejtësi të madhe e ka humbur drejtimin dhe është përplasur në shenjën e trafikut 

dhe janë shkaktuar dëme materiale në të dy veturat e po ashtu edhe lëndime shëndetësore në të 

dy palët. Konsiderojmë se gjykata gjatë vendosjes së kësaj çështje penale nuk sqaroj në plotni 

gjendjen faktike dhe kontributin e secilit pjesëmarrës në trafik dhe në kryerjen e veprës penale.  

Gjykata e Apelit gjen se pretendimet për vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike nuk qëndrojnë, sipas shkresave te çështjes dhe aktgjykimit të ankimuar del se gjendja 

faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë te plotë, dhe në këtë drejtim asnjë fakt nuk ka ngelur 

në mëdyshje siç pa të drejtë pretendohet me ankesën e të akuzuarit. Kështu, në këtë çështje 

juridiko- penale sikurse del nga shkesat e lëndës i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për veprën 

penale e cila i vihet në barrë dhe gjykata për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike 

ka bërë administrimin e provave të propozuara nga palët dhe pas vlerësimit të provave konform 

dispozitave ligjore dhe atë me dëgjimin e te dëmtuarit dëshmitarit K. K.  nga Lipjani, me 

shiqimin dhe leximin e ekspertizës së komunikacionit të ekspertit F. Sh. të datës 30.01.2021, 

me shiqimin dhe leximin e ekspertizës mjeko-ligjore të Dr.N. U. të datës 29.03.2021, me 

shiqimin e video incizimit që gjendet në shkresat e lendes  (CD), të vendit të ngjarjes, një 

pretendim të tillë me të drejtë gjykata e vlerësoj si të pa qëndrueshëm dhe se në rastin konkret në  

veprime te të akuzuarit janë plotësuar elementet qenësore të veprës penale për të cilën me të drejtë 

i akuzuari është shpallur penalisht përgjegjës dhe fajtor. Një gjendje të tillë faktike si të drejtë 

dhe të ligjshëm e aprovon edhe Kolegji Penal i kësaj gjykate.  

I akuzuari e ankimon aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë për shkak të shkeljes së 

ligjit penal duke mos arsyetuar asgjë lidhur me këtë bazë ankimore.  

Kolegji penal i kësaj gjykate edhe përkundër faktit se i akuzuari nuk cek asnjë pretendim 

konkret sa i përket kësaj baze ligjore, duke u përkujdesur sipas detyrës zyrtare gjen se në rastin 

konkret nuk ka shkelje të ligjit penal në dëm të të akuzuarit, me vërtetimin e drejtë dhe të plotë 

të gjendjes faktike drejtë është aplikuar edhe ligji penal ndaj të akuzuarit, veprimet inkriminuese 

të përshkruara në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar përbëjnë të gjitha elementet objektive 

dhe subjektive të veprës penale për të cilën me të drejtë është shpallur penalisht përgjegjës dhe 
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fajtor. Në rastin konkret është aplikuar ligji penal i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së 

veprës penale, drejtë janë konstatuar dhe vlerësuara si rrethanat lehtësuese po ashtu edhe ato 

rënduese të parapara me dispozitat përkatëse ligjore.  

I akuzuari e ankimon aktgjykimin e  gjykatës së shkallës së parë për shkak të vendimit 

mbi sanksionin penal duke pretenduar se gjykata gjatë vendosjes së dënimit të akuzuarit i ka 

shqiptuar dënim shumë të rëndë duke e dënuar me dënim me burgim, duke mos pasur parasysh 

fare se edhe i dëmtuari ka kontribuar në kryerjen e kësaj vepre penale si dhe dënimi me gjobë 

është shumë i lartë. Konsiderojmë se dënimi i shqiptuar është shumë i larë dhe se edhe me 

shqiptimin e ndonjë dënimi me kusht apo dënim me gjobë më të ultë do të arrihet qëllimi i 

dënimit tek i akuzuari, gjykata nuk i ka marr parasysh fare rrethanat lehtësuese se vepra penale 

është kryer pa dashje, nga pakujdesia se edhe i dëmtuari kontribuoj me shpejtësinë e lartë në 

kryerjen e veprës penale, se pikërisht po të voziste i dëmtuari sipas normës së lejuar të 

shpejtësisë, pasojat e kësaj vepre penale do të ishin më të vogla. I propozon Gjykatës së Apelit 

të Kosovës, të e aprovoj ankesën si të bazuar, që ta anuloj aktgjykimin dhe çështjen të ia kthej 

gjykatës së shkallës së parë në rigjykim ose të njëjtën ta ndryshoj dhe të akuzuarit të i shqiptoj 

dënim më të ultë me gjobë apo dënim me kusht.  

Gjykata e Apelit në Prishtinë vlerëson se pretendimet ankimore të akuzuarit sa i përket 

dënimit të shqiptuar nuk janë të bazuara. Kjo për faktin se gjykata e shkallës së parë në përgjithësi 

drejtë i ka konstatuar dhe vlerësuar rrethanat të cilat ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë së 

dënimit, ndërsa në ankesën e lartcekur nuk ka paraqitur ndonjë rrethanë e rëndësishme dhe e 

posaçme që nuk është vlerësuar nga gjykata e shkallës së parë, e cila do ta arsyetonte shqiptimin 

e një dënimi më të butë apo me kusht ndaj të akuzuarit. Kolegji penal i kësaj gjykate vlerëson se 

gjykata e shkallës së parë me rastin e caktimit të dënimit i ka vlerësuar të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese konform dispozitave ligjore të nenit 69 të KPRK-së, ashtu që si 

rrethana lehtësuese gjykata i vlerësoi rrethanat para kryerjes së veprës penale, pra faktin se 

i njëjti për herë të parë ka rënë ndesh me ligjin, rrethanat personale dhe familjare, pra faktin 

se i është i moshës së shtyrë dhe mbajtës i familjes, rrethanat pas kryerjes së veprës penale, 

pra faktin se i njëjti ka pësuar lëndime të lehta trupore nga ky aksident, ndërsa si rrethana 

rënduese gjykata vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale, pra faktin se i njëjti në kohën e 

kryerjes së veprës penale ka qenë i vetëdijshëm se me veprimin e tij mund të vihet deri te 

pasoja e ndaluar, por thjesht nga pakujdesia e rëndë ka menduar se deri te pasoja nuk do të 

vije dhe duke marr për bazë shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës  penale, pra faktin 

se këto vepra penale në shoqërinë kosovare janë në rritje e sipër, të njëjtit i shqiptoi dënimin 

nën minimumin e paraparë për këtë vepër penale konform nenit 71 par. 1 nën par. 1.2 të 

KPRK-së, duke qenë e bindur gjykata se në rastin konkret ekzistojnë rrethana posaçërisht 

lehtësuese këtu pra duke marr parasysh moshën e tij, dhe gjendjen jo të mirë ekonomike, e 

po ashtu edhe shëndetësore jo të mirë, edhe me shqiptimin e dënimit më të butë  do të arrihet 

qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 38 të KPRK-së. Një konstatim dhe vlerësim të këtillë të 

rrethanave relevante për matjen e dënimit si të drejtë dhe të ligjshëm e pranon edhe kjo gjykatë 

dhe gjen se gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë i ka vlerësuar rrethanat të 

cilat ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit, ndërsa pretendimet në të cilat thirret i 

akuzuari, nuk janë të atij karakteri dhe nuk kanë ndikim që të akuzuarit ti shqiptohet një dënim 
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tjetër nga ai të cilin e ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë apo që të i akuzuari të i shqiptohet 

dënim më  i ultë me gjobë apo dënim me kusht, sikurse që pretendohet në ankesë. Të gjitha këto 

rrethana sipas vlerësimit të kolegjit penal të kësaj gjykate japin bazë të mjaftueshme që 

arsyetojnë shqiptimin e dënimit nga gjykata e shkallës së parë si në dispozitiv të aktgjykimit të 

ankimuar, andaj duke marrë parasysh rrethanat e konstatuara dhe drejtë të vlerësuara nga ana e 

gjykatës së shkallës së parë, del se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit është në harmoni me 

intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale të kryer, me shkallën e përgjegjësisë 

penale të të akuzuarit si ekzekutor dhe se kjo do t’i shërbej preventivës gjenerale, posaçërisht 

asaj individuale, forcimit të moralit të shoqërisë, si dhe përgjegjësisë dhe disiplinës së qytetarëve 

dhe  se me këtë kryerësi do të parandalohet nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, si dhe 

do të bëhet rehabilitimi i tij. Andaj kolegji penal i kësaj gjykate konsideron se dënimi i shqiptuar 

është i mjaftueshëm për tu arritur qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitën e nenit 41 të KPRK-

së. 

 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPP-së, është vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

Departamenti i Përgjithshëm  

PA1.nr.1260/22, më datë 16.02.2023 

 

Zyrtarja ligjore:                                                                                      Kryetar i kolegjit:  

Rrezarta Bala                                                                                           Beqir Kalludra    

                                                                                                            

Anëtarët e kolegjit:   

Ferit Osmani 

 

Abdullah Ahmeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


