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                                                                                                                                PA1.nr.1070/19 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Hashim Çollaku  

kryetar i kolegjit, Ferit Osmani dhe Biljana Rexhiq, anëtarë, me pjesëmarrjen e zyrtarit ligjor 

Bajram Cacaj, në çështjen penale kundër të akuzuarit S.N., nga fshati ..., Komuna e Gjakovës, 

për shkak të veprës penale Rrezikim i trafikut publik, nga neni 378 par. 9, 6 dhe 1 të KPRK-së, 

duke vendosur përkitazi me ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit S.N.-av. A.M., të paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, P.nr.865/18, datë 19.07.2019, në seancën 

e kolegjit të mbajtur më datë 30.09.2019 mori këtë:  

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

      

            Refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit S.N.-av. A.M. kurse aktgjykimi 

i Gjykatës Themelore në Gjakovë, P.nr. 865/18, datë 19.07.2019, vërtetohet.  

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

 

Gjykata Themelore në Gjakovë, me aktgjykimin P.nr.865/18, datë 19.07.2019, të 

akuzuarin Sh.Sh. e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale Rrezikim i trafikut publik, nga 

neni 378 par. 9, 6 dhe 1 të KPRK-së, duke shqiptuar dënim me kusht, ashtu që i ka shqiptuar 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 ( dy) viteve , i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 

akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 3 (tri) vite, nuk kryen ndonjë vepër tjetër 

penale. Është detyruar i akuzuari që në emër të kompensimit të viktimave të krimit ti paguaj 

shpenzimet në shumë prej 30 €, shpenzimeve procedurale të paguaj shumën prej 101.10 € ( në 

emër të ekspertizës së komunikacionit 51.10 € dhe 50 € në emër të ekspertizës mjeko-ligjore) si 

dhe në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 30 €, në afat prej 15 ditëve, pasi 

aktgjykimi të merr formën e prerë, nën kërcënimin të përmbarimit me dhunë. Gjykata e shkallës 

ës parë në kuptim të dispozitës 67 par.1 dhe 1 të KPRK-së, të akuzuarit S.N., ia ka shqiptuar 

dënimin plotësues: Ndalimi i drejtimit të automjetit, i ndalohet drejtimi i automjetit në 

kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve duke llogaritur nga dita kur ky aktgjykimi ankimuar të bëhet i 

formës së prerë. Mbikëqyrjen e periudhës verifikuese të dënimit me kusht do ta bën shërbimi 

Sprovues i Kosovës – Dega në Gjakovë. Të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

janë udhëzuar në kontest juridiko-civil.   
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 Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ankesë ka ushtruar mbrojtësi i të akuzuarit 

S.N.-av. A.M. dhe atë për shkak të vendimit mbi sanksionin penal dhe detyrimit të pagimit të 

shpenzimeve procedurës penale sipas nenit 387 par.4 të KPPRK-së, me propozim që Gjykata e 

Apelit në Prishtinë, ta ndryshoj aktgjykimin e ankimuar, ashtu që i akuzuari të lirohet nga dënimi 

dhe të lirohet nga pagesa e shpenzimeve të procedurës penale. 

           

 Prokurori i Apelit, me parashtresën me shkrim PPA/II.nr.1086/2019, datë 30.08.2019 ka 

propozuar që të refuzohet ankesa e mbrojtësit të akuzuarit S.N.-av. A.M. ndërsa aktgjykimi i 

ankimuar të vërtetohet. 

 

Gjykata e Apelit pasi shqyrtoj të gjitha shkresat e kësaj çështje juridiko-penale, studioj 

aktgjykimin e ankimuar në kuptim të nenit 394 të KPPK-së, dhe pas vlerësimeve të 

pretendimeve në ankesë, gjeti se:  

  

Ankesa nuk është e bazuar. 

 

Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë nuk ankimohet për shkak të shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata e Apelit të njëjtin sipas detyrës zyrtare e 

shqyrtoj edhe në këtë aspekt, konform dispozitës se nenit 394 të KPPK-së dhe konstatoj se ai nuk 

përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, e të cilat kishin me kushtëzuar 

anulimin e tij, si dhe as shkelje të Ligjit Penal në dëm te të akuzuarit. 

Po ashtu as gjendja faktike nuk ka qenë objekt vlerësimi e kësaj gjykate, ngase në ankesë 

nuk ka mundur të kontestohet, sepse i akuzuari në shqyrtimin gjyqësor e ka pranuar fajësinë për 

të gjitha pikat e akuzës, edhe gjykata është pajtuar me një pohim të tillë, prandaj sipas nenit 383 

par. 2 të KPPK-së, ndaj aktgjykimit që është marrë në bazë të pranimit të fajësisë ose 

marrëveshjes për pranimin e fajësisë nuk lejohet ankesa për gjendjen e fakteve, aktgjykimi i 

ankimuar u vlerësua vetëm në frymën e pretendimeve ankimore sa i përket vendimit për dënim. 

Sa i përket vendimit për dënim, në ankesë mbrojtësi i të akuzuarit pretendon se gjykata e 

shkallës së parë me rastin e shqiptimit të dënimit lidhur me të mbrojturin e tij si të vetmen 

rrethanë rënduese ka gjetur faktin se i njëjti ka kryer veprën penale të lartcekur. Andaj pretendon 

se gjykata e shkallës së parë gabimisht e ka konsideruar si rrethanë rënduese dhe pa mbështetje 

ligjore në KPRK, faktin e kryerjes së veprës penale nga i mbrojturi im, ngase kjo gjykatë 

rrethanën/faktin e cila përbën element qenësorë/konstituiv të kryerjes së veprës penale nuk mund 

ta marr për bazë as si rrethanë lehtësuese e as rënduese, ngase fakti në fjalë përbën në vetvete 

element të veprës penale, për çka edhe i mbrojturi im është ndjekur penalisht. Ndërsa sa i përket 

rrethanave lehtësuese, kjo gjykatë ka gjetur një mori rrethanash lehtësuese, siç janë faktet se i 

akuzuari është i moshës së shtyrë-pensionist, sjellja korrekte para kryerjes së veprës penale, 

person me shkollim të lartë, i pa ndjekur penalisht më parë, rrethanat personale si korrektësia, 

urtësia, sjellja e mirë, pendimi për kryerjen e veprës penale, raportet me të dëmtuarin si dhe 

faktin se njëjti me viktimën ka qenë në lidhje familjare, keqardhjen e shfaqur, shkallën e ultë të 

pakujdesisë, kërkim faljen publike si dhe mbi të gjitha rrethanën kryesore lehtësuese – pranimin 
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e fajësisë. Nga të lartcekurat, në mënyrë të qartë shihet se dënimi i shqiptuar ndaj të mbrojturit  

tim nuk është aspak në përputhje me shkallën e përgjegjësisë së tij penale dhe me të njëjtit në 

asnjë mënyrë nuk arrihet qëllimi i dënimit i paraparë në nenin 38 të KPRK-së, pasi që i njëjti e 

tejkalon qëllimin e dënimit dhe cenon rëndë parimin e humanitetit.  Gjykata e shkallës ës parë 

është dashur që ta marrë për bazë faktike se i mbrojturi im dhe viktima kanë qenë në raporte 

familjare, ku viktima R.A. ka qenë teze e gruas së të mbrojturit tim, dhe se në momentin e 

aksidentit kanë qenë në të njëjtën veturë të cilën ka qenë duke e vozitur i mbrojturi im. Fakti se i 

mbrojturi im ka qenë duke e ngasur makinën dhe si pasojë e aksidentit ka ndërruar jetë familjarja 

e tij, të njëjtin e ka brejtur, po e bren dhe do të vazhdoj ta brej ndërgjegjja, ku pasoja e aksidentit- 

vdekja e familjares R.A., tek i njëjti ka shkaktuar dhimbje të madhe shpirtërore dhe psikike, sa që 

çfarëdo dënimi i shqiptuar ndaj tij është i panevojshëm dhe i paarsyeshmem për realizimin e 

qëllimit të dënimit. Po ashtu fakti se gjatë shqyrtimit fillestar familjarët e të dëmtuarës R.A. dhe i 

dëmtuari G.I., kanë deklaruar se nuk e mbështesin ndjekjen penale ndaj të mbrojturit tim dhe nuk 

e dëshirojnë në asnjë mënyrë dënimin e të njëjtit, përbën rrethanë veçanërisht lehtësuese, për më 

tepër për familjen e viktimës R.A., duke qenë në lidhje familjare me të mbrojturin, dënimi i 

shqiptuar iu ka shkaktuar vuajtje të mëdha shpirtërore, duke ia rikthyer plagët përsëri dhe duke i 

riktivimizuar përsëri. Mbi bazën e të lartcekurave, gjykata e shkallës ës parë është dashur të 

zbatoj dispozitën e nenit 74 par.1.1 të KPRK-së, dhe të mbrojturin tim ta shpall fajtor dhe ta liroj 

nga dënimi, pasi që i shihet edhe nga vet arsyetimi i aktgjykimit dhe rrethanave që janë marrë për 

bazë, është i paarsyeshëm dhe i panevojshëm çfarëdo dënimi eventual që do ti shqiptohej të 

mbrojturit tim, e aq më pak dënimi i shqiptuar me këtë aktgjykim, i cili në asnjë rrethanë nuk i 

përgjigjet shkallës ës përgjegjësisë penale dhe ndikimit që pasoja e veprës penale ka pasur në 

gjendjen psikike dhe shpirtërore tek i mbrojturi im. Përveç llojit dhe lartësisë , gjykata e shkallë 

së parë, në asnjë rrethanë nuk është treguar humane me përcaktimin e detyrimit, që një pensionist 

77 vjeçar, i cili jeton vetëm me gruan e  tij, e të cilët me shumë vështirësi i’a dalin të mbijetojnë, 

ku gjysma e pensioneve iu nevojitet vetëm për blerjen e barërave të cilat i përdorin për sëmundjet 

e pleqërisë që ata i kanë, të paguaj shpenzimet e procedurës në shumë prej 166 €. Gjykata e 

shkallës së parë është dashur që duke u bazuar në gjendjen e rënde materiale në të cilën gjendet i 

mbrojturi i tij, të njëjtin në bazë të nenit 453 par.4 të KPRK-së, ta liroj nga pagim i shpenzimeve 

të procedurës, ngase çfarëdo detyrimi monetar, edhe më i vogli qoftë ai, për të mbrojturin tim 

dhe gruan e tij do të paraqes rrezikim për mbijetesë.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pretendimet e mësipërme ankimore të mbrojtësit të 

akuzuarit për një dënim më të ashpër, nuk janë të bazuara. Gjykata e shkallës së parë konform 

dispozitave të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së, drejtë dhe në mënyrë të plotë i ka vlerësuar dhe 

konstatuar të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit, me ç’ rast si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin mori se i njëjti është i moshës së 

shtyrë- pensionist, sjelljen e tij para kryerjes së veprës penale, që ka qenë korrekte, me shkollim 

të lartë dhe asnjëherë më parë nuk ka rënë ndesh me ligjin, nuk ka qenë i dënuar, ndërsa si 

rrethanë rënduese gjykata e shkallës së parë ka marrë faktin se i akuzuari ka kryer veprën penale 

të Rrezikim i trafikut publik nga neni 378 par.9, 6 dhe 1 të KPRK-së.   
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Një konstatim të këtillë të rrethanave relevante për matjen e dënimit si të drejtë dhe të 

ligjshëm e pranon edhe kolegji i kësaj gjykate dhe gjen se gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në 

mënyrë të plotë i ka konstatuar dhe vlerësuar të gjitha rrethanat të cilat ndikojë në caktimin e 

llojit dhe lartësisë së dënimit, ndërsa nuk mund të trajtohet si rrethanë rënduese konstatimi i 

gjykatës së shkallës së parë, se i akuzuari ka kryer veprën penale rrezikim i trafikut publik nga 

neni 378 par.9 6, dhe 1 të KPRK-së, ngase në këtë dispozitë ligjore përshkruhen veprimet 

inkriminuese që përbëjnë figurën e veprës penale dhe se e njëjta dispozitë ligjore parasheh edhe 

sanksionin e veçantë penal dhe se pretendimet e mbrojtësit të akuzuarit për një dënim më të butë, 

ndaj të akuzuarit, sipas vlerësimit të kësaj gjykate nuk janë të bazuara, ngase duke marrë 

parasysh peshën e veprës penale dhe rrethanat të cilat i ka konstatuar dhe vlerësuar gjykata e 

shkallës së parë, sikurse që është pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit për veprën penale e cila 

i është vënë në barrë, moshën e të akuzuarit dhe se në kërkesën e të akuzuarit nuk përmendet 

ndonjë rrethanë e re lehtësuese e që do të ndikonte në shqiptimin e ndonjë dënimi tjetër më të 

butë nga të gjitha këto del se dënimi i shqiptuar të akuzuarit nga gjykata e shkallës së parë është i 

drejtë dhe i ligjshëm dhe është në përpjesëtim me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të 

veprës së kryer penale, me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit si ekzekutor dhe se ky 

dënim do t’i shërbej preventivës gjenerale, posaçërisht asaj individuale, forcimit të moralit të 

shoqërisë, si dhe përgjegjësisë dhe disiplinës së qytetarëve, se me dënimin e shqiptuar kryerësi 

do ta parandalohet nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, do të bëhet rehabilitimi i tij dhe 

do të ndikoj në përmbajtjen e personave tjerë nga kryerja e veprave penale, kjo gjykatë 

konsideron se me dënimin e shqiptuar nga gjykata e shkallës së parë do të arrihet qëllimi i 

dënimit i paraparë me dispozitën e nenit 41 të KPRK-së.  

  

Gjithashtu pretendimi i mbrojtësit i të akuzuarit për lirim nga pagesa e shpenzimeve të 

procedurës penale dhe lirim nga dënimi sipas vlerësimit të Kolegjit penal të kësaj gjykate janë të 

pabazuara, ngase mbrojtësi i të akuzuarit nuk ka ofruar ndonjë dëshmi për të vërtetuar gjendjen 

faktike e të rëndë ekonomike, ashtu siç ka potencuar në ankesë e po ashtu pretendimi i mbrojtësit 

të të akuzuarit për lirim nga dënimi, ngase i akuzuari tani të ndjerën viktimën e ka pas teze dhe se 

e njëjta sipas vlerësimit të Kolegjit penal të kësaj gjykate nuk është anëtare e familjes së tij të 

ngushtë dhe në mënyrë që kjo ta godiste shumë rëndë të akuzuarin dhe të ishte arsyeja bindëse 

për lirim nga dënimi.  

 

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

të këtij aktgjykimi 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PA1.nr. 1070/19, datë 30.09.2019 

Zyrtari ligjor                                                                                                     Kryetari i kolegjit 

Bajram Cacaj                                                                                                     Hashim Çollaku                       

Anëtaret e kolegjit: 

Ferit Osmani 

Biljana Rexhiq 


