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Datë: 24.06.2021 

Numri i dokumentit:     01919537 

 

2021:069200                                                                                                                                                     

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, DEPARTAMENTI  I  PËRGJITHSHËM - DIVIZIONI 

PENAL, si gjykatë e shkallës së parë penale, gjyqtari individual Adem Shabani, me Zyrtaren Ligjore 

Kadishe Shabani, në çështjen penale kundër të akuzuarit Sh.M, me vendbanim  Komuna Kaçanik, 

për shkak të veprës penale  ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 371par 1 të KPRK-së, 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.207/2021 të dt.13.04.2021, në praninë 

e përfaqësuesit të akuzës prokurorit të shtetit Ardian Emini, te dëmtuarit L.dhe Xh.U dhe i akuzuari 

Sh.M, ka mbajtur shqyrtimin fillestar me dt.22.06.2021, të njëjtën ditë mori  dhe publikisht 

komunikoi kurse me date 24.06.2021 përpiloi këtë:   

                                             

A K T GJ Y K I M 

  

             I akuzuari Sh.M, nga Komuna Kaçanik, i lindur me ....., nga i ati A. dhe e ëma S. mbiemri i 

vajzërisë V., beqar, ka të kryer shkollën e mesme, me profesion elektricist, me gjendje të mesme 

ekonomike, shqiptarë, shtetas i Republikës së Kosovës, me nr. personal ....... mbrohet në liri,- 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

           Sepse: -  Me 01 Shkurt 2021,  rreth orës 23:54, në fshatin Gërlicë, Komuna Ferizaj, saktësisht 

te Ura në drejtim të udhëkryqit të rrugës lidhëse Gërlicë - Kaçanik duke drejtuar automjetin e markës 

“ ........ ”, ngjyrë e vjollce metalike, me targa të regjistrimit ......., nuk ka respektuar shenjën vertikale 

të trafikut Stop dhe duke mos dhënë përparësi kalimi nga ana e djathtë, me pjesën e përparme të anës 

së majtë të veturës e godet në pjesën e pasme automjetin ......., ngjyrë e kaltër metalike me targa ......, 

të cilën ka qenë duke e drejtuar Xh.U, ndërsa të pandehurit i është bërë alkotesti dhe rezultuar se ka 

konsumuar pije alkoolike me 0.95 promila,   

 

- me të cilën ka kryer veprën penale ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 

371  par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata në bazë të neneve 4,7,17,38,43,69 dhe 70  , të KPPRK-së, te akuzuarin e  
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                  GJ Y K O N  

           

   Të akuzuarit Sh.M, i shqipton dënimin me gjobë në shumë prej 150 /njëqind e pesëdhjetë/ 

€urosh, të cilin dënim me gjobë është i obliguar ta paguan në   afat prej 60 ditësh, komfor nenit 46 

par.2 të KPRK-së, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Në rast se personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mundet ta paguan dënimin në të holla, 

sipas nenit 46 par.3 të KPK-së, i njëjti dënim do t’i shndërrohet në dënim me burgim ashtu që për 

çdo 20 €uro, do t’i llogaritet një (1) ditë burgim.    

       

 Të dëmtuarit L.U  dhe Xh.U, qe te dy  nga Komuna Ferizaj, për realizimin e kërkesës 

pasurore-juridike janë udhëzuar në kontest civil. 

 

     Obligohet i akuzuari të paguaj shpenzimet e procedurës penale për ekspertizën mjeko- 

ligjore shumën prej 50 €uro, për ekspertizën e ekspertit të komunikacionit në shumë prej 40,88 €uro 

si dhe paushallin gjyqësor në shumë prej nga 20 (njëzetë) €uro,  dhe edhe  taksën në shumën prej 30 

€uro, komfor nenit 39 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

A  r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka paraqitur aktakuzën PP/II.nr.207/2021 të dt.13.04.2021, 

me të cilën ka ngarkuar të akuzuarin Sh.M, nga Komuna Kaçanik për shkak të veprës penale  ngasja 

në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 371par 1 të KPRK-së, 

 

Gjykata duke vepruar rreth kësaj çështje penale komfor nenit 245 par.1 të KPPK-së me 

dt.22.06.2021, ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin kanë marrë pjesë prokurori i shtetit Ardian 

Emini, te dëmtuarit L.dhe Xh.U dhe i akuzuari Sh.M 

 

Në shqyrtimin fillestar gjyqtari ka konstatuar se i akuzuari në afatin ligjor me kohë së 

bashku me ftesën për shqyrtim, ka pranuar edhe një kopje të aktakuzës. 

 

           Në fillim të shqyrtimit fillestar i akuzuari është  udhëzuar në kuptim të nenit 246.1 të KPPK-

së pastaj gjyqtari gjykues  ka çmuar se të drejtat e të akuzuarit janë respektuar, e më pas prokurori i 

shtetit ka lexuar aktakuzën ndaj të akuzuarit dhe pasi që gjyqtari është bindur se i njëjti e ka kuptuar 

në tërësi aktakuzën me të cilën është akuzuar, të njëjtit i ka dhënë mundësi të deklarohet mbi fajësinë 

apo pafajësinë e tij lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

I akuzuari Sh.M, ka deklaruar se e ndien veten fajtorë dhe e pranon fajësinë për veprën 

penale për të cilën është akuzuar si në diapozitiv të aktakuzës duke theksuar se është e vërtet se ditën 

kritike me date 01.02.2021 rreth orës 23:00 ishte duke drejtuar veturën e tij ...... me targa ......  nga 

Ferizaj ne drejtim te Gerlices dhe kur ka arrit afër urës ka dhënë shenje për kthim ne te majtë dhe ne 
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momentin kur ka dal ne rrugë është ndeshur me një veturë qe ka ardh nga drejtimi i Vitisë, e ka 

vërejtur por ka qenë pak shpejt dhe për shkak te pozitës i është dukur se ka kaluar, por nuk e mohon 

faktin se atë nate para fillimit te vozitjes e ka konsumuar një birrë,  i kërkon falje e dëmtuarve për 

dëmin qe është shkaktuar veturës se tyre, i ka propozuar gjykatës që me rastin e shpalljes fajtor  ti 

shqiptohet një sanksion penal më te butë pasi është mbajtës  familjes 

 

Te dëmtuarit L.dhe Xh.U në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se nuk i bashkëngjitët ndjekjes 

penale që i pandehuri të shpallet fajtor por mbesin pranë kërkesës pasurore-juridike..  

 

Pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit gjyqtari në kuptim të nenit 248 par.2 të 

KPPK-së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit lidhur me pranimin e fajësisë. 

 

Prokurori i shtetit Ardian Emini, ka theksuar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit pasi pranimi  i fajësisë është bërë komfor ligjit dhe pranimi mbështetet edhe me provat 

materiale që gjenden në shkresat e kësaj lënde dhe kërkon nga gjykata që të njëjtin ta pranoj si të 

tillë. 

Gjyqtari i  vetëm gjykues në kuptim nenit 248 par.1 nën.par.1.1, 1.2, 1.3, 1.4  dhe par.4 të 

KPPK-së është e bindur se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

pranimin e ka bërë vullnetarisht duke e mbështetur  në provat që gjenden në shkresat e kësaj lënde 

penale dhe atë: raporti i policit hetues, alkotesti nr.serik.A419747, skica, fotot, raportet mjekësore, 

akt ekspertimin mjeko-ligjor si  dhe të shikohen shkresat tjera që gjenden në lëndë. 

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit manifestohen të 

gjitha elementet e veprës penale  ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 371par 1 të 

KPRK-së 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat 

në kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, si 

rrethanë lehtësuese për të akuzuarin mori pranimin e fajësisë, pendimin e kryerjes së veprës penale, 

kërkim falje kërkuar të dëmtuarve L.U dhe Xh.U në shqyrtimin fillestar, ka premtuar se në të 

ardhmen nuk do të drejtoj automjetin n ndikim të alkoolit, ka theksuar se është hera e parë që 

ballafaqohet me gjykatë, me çka ka treguar sinqeritet në procedurën penale,  mbi bazën e këtyre 

rrethanave gjykata vlerësoi shkallën e  përgjegjësisë penale të të akuzuarit dhe rrezikshmërinë 

konkrete të kësaj vepre penale, dhe në kuptim të të gjitha këtyre, i shqiptoj dënimin si në diapozitiv 

të aktgjykimit duke qenë e bindur se një dënim i tillë  është  në proporcion  dhe raport me peshën e 

veprës konkrete penale, rrethanave të kryerjes si dhe personalitetin e të akuzuarit dhe me te arrihet 

qëllimi ndëshkimor në kuptim të preventivës speciale që i akuzuari të mos kryejë vepra penale si dhe 

në kuptim të preventivës së përgjithshme të parandalimit të kësaj vepre penale në shoqëri konform 

nenit 38 të KPRK-së. 

 

   Gjykata komfor nenit 463 parag.1 lidhur me par 3.të KPPK-së të dëmtuarit L.U  dhe Xh.U 

qe te dy  nga Komuna Ferizaj për realizimin e kërkesës pasurore-juridike janë udhëzuar në kontest 

civil.  
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Vendimi mbi kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor 

është sjell në bazë të nenit 450 par.2 nënpar.2.6 lidhur me nenin 453  par.1 të  KPPK-së dhe nenit 39 

parag.1 nën par. 3.1 të Ligjit për Kompensimin e viktimave të  Krimit Nr.05/L-036.           

 

       Nga  arsyet e lartë përmendura është  vendos si në diapozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

2021:069200  me datë 24.06.2021 

 

Zyrtare Ligjore:                                                                                               Gjyqtari: 

 Kadishe Shabani                                        Adem Shabani 

 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh nga dita 

e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


