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                           NË  EMËR  TË  POPULLIT 
 
 
 
Gjykata e Apelit e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët Gani Zabeli, 

kryetar kolegji, Shqipe Qerimi e Ferit Osmani, anëtarë, me pjesëmarrjen e 
bashkëpunëtorit profesional, Jeton Leci, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të 
akuzuarit A.B. nga  fshati ...., komuna e Klinës, për shkak se ka kryer veprën penale  
ngasje në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 379 par.2 lidhur me par.1. të Kodit 
Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) duke vendosur përkitazi me ankesën e të 
akuzuarit A.B., të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, 
P.nr.3097/13 datë 02.10.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 26.11.2018, 
mori këtë: 

 
 
                                         A  K  T  GJ  Y  K  I  M 
 
 
  Refuzohet si e pabazuar ankesa e të akuzuarit A.B., ndërsa aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë, P.nr.3097/13 datë 02.10.2018,  vërtetohet. 
 
 
                                          A  r  s  y  e  t  i  m  i 
 
 
Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, P.nr.3097/13 datë 

02.10.2018, i akuzuari A.B. është shpallur fajtor për shkak se ka kryer veprën penale 
ngasje në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 379 par.2 lidhur me par.1. të KPRK-
së, dhe për këtë vepër i akuzuari është gjykuar me dënim me gjobë në shumë prej 
500 (pesëqind)€, të cilën shumë është i obliguar që ta paguaj në tri këste mujore, pas 
plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  Nëse i akuzuari nuk mundë të paguaj dënimin me 
gjobë, atëherë gjykata do ta zëvendësoj dënimin me gjobë me dënim me burg, duke 
llogaritur për çdo ditë të kaluar në burg nga 20€. I akuzuari është obliguar që të 
paguajë shpenzimet e procedurës penale  dhe atë në emër të ekspertizës mjeko-
ligjore, shumën prej 20€, shumën prej 40,88 €, në emër të ekspertizës së 
komunikacionit si dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 30€, të gjitha këto 
në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. I dëmtuari K.L., ..., ...në 
Fushë Kosovë, për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest 
judidiko civil. 

 
Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ankesë ka paraqitur i akuzuari A.B.  për 

shkak të vendimit mbi dënimin me propozim që gjykata e shkallës së dytë ta ndryshoj 
aktgjykimin, në atë mënyrë që të akuzuarit t’i shqiptoj dënim më të butë apo të njëjtin 
ta anulojë dhe lëndën ta kthejë në rishqyrtim dhe rivendosje. 

 
Prokurori i Apelit me parashtresën me shkrim, PPA/II.nr.1190/18, datë 

20.11.2018 ka propozuar që të refuzohet si e pabazuar ankesa e të akuzuarit ndërsa 
aktgjykimi i ankimuar, të vërtetohet. 
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Gjykata e Apelit e Kosovës pasi që shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështje 

juridiko-penale, studioj aktgjykimin e kundërshtuar në pajtim me dispozitën e nenit 394 
të KPP, dhe pasi vlerësoi pretendimet e cekura në ankesë, gjeti se: 

 
  
- ankesa është e pabazuar.  
 
 Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë nuk kundërshtohet për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, Gjykata e Apelit të njëjtin sipas detyrës 
zyrtare e shqyrtoi  në këtë aspekt konform dispozitës së nenit 394 të KPP dhe 
konstatoi se ai nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të 
cilat do të kushtëzonin anulimin e tij dhe as shkelje të ligjit penal në dëm të të 
akuzuarit. 

 
Po ashtu, as gjendja faktike nuk ka qenë objekt vlerësimi i kësaj Gjykate, në fakt 

me ankesë as që ka mund të kontestohet ngase i akuzuari në shqyrtimin gjyqësor e 
ka pranuar fajësinë dhe gjyqtari individual është pajtuar me një pohim të tillë, prandaj 
aktgjykimi i kundërshtuar u vlerësua  vetëm në drejtim të pretendimeve të paraqitura 
ne ankesë. 

 
Sipas ankesës, i akuzuari A. pretendon se Gjykata e shkallës së parë i  ka 

shqiptuar dënim të rëndë ndaj tij, krahasuar me faktin se ai jeton nga pensioni i nënës 
në lsrtësi prej 75 €, se ditën kritike nuk ka konsumuar sasi të madhe të alkoolit dhe se 
aksidentin e ka shkaktuar nga pakujdesia. Sipas ankesës, gjykata e shkallës së parë 
nuk ka marrë parasysh pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, pendimin e thellë 
për veprën që ka kryer, bashkëpunimin me gjykatën, keqardhjen e shprehur, sjelljen e 
tij të mirë pas kryerjes së veprës penale si dhe premtimin e të njëjtit se në të ardhmen 
nuk do të përsërisë vepra të ngjashme penale.  

 
 

           Duke vlerësuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimin, Gjykata e Apelit 
vlerëson se pretendimet ankimore nga ankesa e të akuzuarit A., janë të pa bazuara. 
Gjykata e shkallës së parë me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit në 
mënyrë të plotë dhe gjithë përfshirëse i ka konstatuar dhe drejt i ka vlerësuar të gjitha 
rrethanat në pajtim me dispozitat e nenit 73  dhe 74 të KPRK, duke i vlerësuar si 
rrethana lehtësuese faktin se i akuzuari A. ka pranuar fajësinë, shprehjen e 
keqardhjes për rastin e ndodhur, pendimin e thellë si dhe kërkim faljen publike për 
palën e dëmtuar, ndërsa rrethanë rënduese nuk gjeti. 

 
Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë i ka vlerësuar drejtë të 

gjitha rrethanat lehtësuese dhe ato rënduese të lartcekura dhe se në ankesën e të 
akuzuarit nuk theksohet asnjë rrethanë lehtësuese e cila nuk është vlerësuar nga ana 
e gjykatës së shkallës së parë e që do të ndikonte në zbutjen e dënimit të shqiptuar 
ndaj të akuzuarit.  

 
Prandaj, duke pasur parasysh të gjitha rrethanat të cilat i ka konstatuar dhe drejt 

vlerësuar gjykata e shkallës së parë, edhe sipas vlerësimit të kësaj Gjykate dënimi i 
shqiptuar ndaj të akuzuarit është në harmoni me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore 
të veprave penale dhe adekuat me përgjegjësinë penale të akuzuarit si ekzekutor dhe 
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se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit- preventiva individuale dhe ajo e 
përgjithshme. 

 
Nga sa  u tha më lartë në pajtim më dispozitën  e nenit  401 të KPP,  u  vendos si 

në dispozitiv  të këtij  aktgjykimi. 
 
 
 
 
               
                  GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – PRISHTINË 
                               PA1.nr.1186/18 me 26.11.2018 
 
 
 
 
Bashkëpunëtori profesional                          Kryetari i kolegjit-gjyqtari    
Jeton Leci                                                              1. Gani Zabeli                                 
  
 
                                      
                                     
                                        Anëtaret e kolegjit: 
 
                                        2. Shqipe Qerimi 
                                      
                                        3. Ferit Osmani 

 


