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NË EMËR TË POPULLIT 

 

         GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

DIVIZIONI PENAL, gjyqtari i vetëm gjykues Imri Sejda, me procesmbajtësen Edona Salihu, 

në çështjen penale kundër të pandehurit S.K., nga fsh....., për shkak të veprës penale “Ngasja në 

gjendje të paaftë apo të dehur” nga neni 371 par.3 lidhur me par.1 të të Kodit Penal te 

Republikës së Kosovës (KPRK), duke vepruar sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në 

Ferizaj-Departamenti i përgjithshëm PP/II.nr.943/22, të datës 16.09.2022, në prani të 

Prokurorit të Shtetit Albert Zenjullahu, të pandehurit S.K. dhe mbrojtësit të tij me autorizim 

Av.Qëndrim Reqica, më datë 09.02.2023, ka mbajtur seancë për shqyrtimin e marrëveshjes për 

pranimin e fajësisë dhe po këtë ditë mori dhe publikisht komunikoi, ndërsa më datë 

27.02.2023, përpiloi këtë: 

A  K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri S.K., nga i ati M... dhe e ëma M..., e gjinisë K..., i lindur me datën ... në Prishtinë, 

me vendbanim në fsh. ..., Komuna Lipjan, me nr. personal ..., ka të kryer shkollën e mesme, me 

profesion shofer, i martuar, baba i tre fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, i pa dënuar më parë për ndonjë vepër penale, ndaj tij nuk 

udhëhiqet ndonjë procedurë tjetër penale.  
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                                                       Ë SH T Ë   F A J T O R 

 

Sepse me datën 12.06.2022, rreth orës 11:20h, në Autostradën Hani i Elezit-Prishtinë, 

saktësisht në fshatin ..., Komuna Ferizaj, duke drejtuar automjetin e markës “BMW” tipi 530D 

viti 2011, ngjyrë e bardhë, me targa të regjistrimit ..., duke drejtuar automjetin në gjendje të 

paaftë - nënë ndikim të alkoolit  me 0.77 promil (sipas matjes që i është bërë me alkoltest në 

vendngjarje), ashtu nga kjo humb kontrollin mbi automjet dhe kalon në shiritin e kundër 

qarkullues dhe me pjesën e përparme godet mbrojtëset e metalta të  anës së djathtë dhe kështu 

vazhdon disa herë deri sa përfundon i ndalur në shiritin  e djathtë qarkullues i kthyer në drejtim 

të kundërt të lëvizjes, me ç’rast pos dëmeve material në automjet, lëndime të rënda trupore 

pëson i dëmtuari pasagjeri i tij R.S., të cilat janë të përshkruara në ekspertizën mjeko-ligjore të 

dt.08.08.2022. 

 

Me çka ka kryer veprën penale Ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 371 

par.3 lidhur me par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). 

 

Andaj gjykata në  bazë të  neneve 4, 7, 17, 21, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 69, 70 dhe neni 

371 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), dhe neneve 365, 453 dhe 463 të Kodit të 

Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK), të pandehurin e :     

   

GJ Y K O N 

 

Me dënim burgu në kohëzgjatje prej një (1) vit, cili dënim me burg nuk do të ekzekutohet 

në qoftë se i pandehuri brenda periudhës kohore prej dy (2) vitesh pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale (koha e verifikimi), në të kundërtën dënimi me kusht 

do t’i revokohet. 

 

Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 20 €uro (njëzet euro), për shpenzimet e procedurës penale (ekspertiza mjeko 

ligjore) në shumë prej 20 €,/ njëzet €uro si dhe konform nenit 39 par. 3 pika 3.1 të ligjit Nr. 

05/L-036, për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30 /tridhjetë/ €uro, që të tria 
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shumat brenda afatit prej 30 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

           I dëmtuari R.S.S., nga fsh. ..., K. Lipjan, për realizimin e kërkesës pasurore –juridike 

udhëzohet ne kontest civil. 

 

              A r s y e t i m i 

            Prokuroria Themelore Ferizaj-Departamenti i përgjithshëm ka paraqitur aktakuzën 

PP/II.nr.943/22, të datës 16.09.2022, ndaj të pandehurit, për shkak se ka kryer veprën penale 

“Ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur” nga neni 371 par.3 lidhur me par.1 të, dhe  

aktakuzës  i ka bashkangjitur marrëveshjen për pranimin e fajësisë PP/II.nr.943/22,e 

dt.16.09.2022, deklaratën e të pandehurit të dt.16.09.2022, e nënshkruar nga ana e të 

pandehurit në fjalë, mbrojtësit të tij me autorizim Av. Qëndrim Reqica, Prokurores së  Shtetit  

Mimoza Syla -Hyseni dhe Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Ferizaj Shukri Jashari, 

e në të cilën marrëveshje për pranimin e fajësisë për kryerje të veprës penale “Ngasja në 

gjendje të paaftë apo të dehur” nga neni 371 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, nga prokuroria 

është propozuar që të pandehurit ti shqiptohet dënim me burg në kohëzgjatje prej 1 viti, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet në qoftë se i akuzuari brenda periudhës prej dy (2) vitesh pas 

plotfuqishmërisë  së këtij aktgjykimi nuk kryen  tjetër vepër penale (koha e verifikimit), në të 

kundërtën dënimi me kusht do ti revokohet. 

 

Gjykata duke vepruar sipas akuzës, me datë 09.02.2023, ka mbajtur seancën për 

shqyrtimin e marrëveshjes për pranim të fajësisë, të arritur me datë 16.09.2022, në të cilën i  

pandehuri, mbrojtësi i tij dhe prokurori i shtetit janë deklaruar përkitazi me marrëveshjen për 

pranimin e fajësisë duke i propozuar gjykatës pranimin e kësaj marrëveshje sipas kushteve të 

përcaktuara në marrëveshjen e tyre. 

 

   Gjatë seancës për shqyrtimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë, gjykata konstatoj 

se janë plotësuar të gjitha kërkesat e përcaktuara sipas dispozitës së nenit 233 par.18 të 

KPPRK-së, se:  

- I pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë. 
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- Pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit është bërë vullnetarisht dhe pas konsultimeve të 

mjaftueshme me mbrojtësin e tij dhe se i pandehuri nuk ka qenë i detyruar e as i shtrënguar 

në asnjë mënyrë që të pranoj  fajësinë. 

- Pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban akuza dhe materialet e 

prezantuara nga prokuroria dhe atë :raporti i policit hetues i datës 12.06.2022, Flete 

lëshimi nga Qendra Klinike Universitare-Klinika e Ortopedisë me traumatologjinë 

Lokomotore-Prishtinë e datës 12.06.2022 deri 17.06.2022, Raportet Specialistik nga “O.” 

në Lipjan të datës 15.06.2022, Raportit Specialistik Ortopedik nga “O.” në Lipjan të datës 

16.06.2022, deklarata e të dëmtuarit-dëshmitar R.S., të dhënë në prokurori e datës 

15.07.2022, deklarata e të pandehurit S.K., të dhënë në polici e datës 12.06.2022, Akt 

ekspertimi i ekspertit të mjekësisë-ligjore i datës 08.08.2022 i Dr. F.B., si dhe shkresat që 

gjenden në shkresat e lëndës. 

 

Si dhe gjykata ka konstatuar se nuk ekziston asnjë rrethanë e paraparë nga neni 253 par.1 

dhe 2 KPPRK-së. 

 

Andaj gjykata pranon marrëveshjen për pranimin e fajësisë dhe bazuar në këtë 

marrëveshje vazhdoj me shqiptimin e dënimit për të pandehurin. 

 

   Gjykata duke vepruar në aspektin juridik gjeti se në veprimin e të pandehurit, ekzistojnë 

të gjitha tiparet objektive dhe subjektive se ka kryer veprën penale “Ngasja në gjendje të paaftë 

apo të dehur” nga neni 371 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, ashtu siç është theksuar edhe në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, në të cilin është përshkruar data, vendi, koha dhe mënyra e 

kryerjes së veprës penale.  

 

Me rastin e matjes dhe caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit për të pandehurin 

gjykata vlerësoj rrethanat në kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së dhe si rrethana lehtësuese 

për të pandehurin morri se ka arritur marrëveshje për pranimin e fajësisë me Prokurorin se nuk 

ka dëshmi se ka qenë i dënuar më parë me aktgjykim të formës së prerë dhe se ndaj tij për 

momentin  nuk udhëhiqet ndonjë procedurë tjetër për ndonjë vepër penale, ndërsa në mungesë 

të rrethanave veçanërisht rënduese gjykata vlerësoj shkallën e përgjegjësisë penale të 

pandehurit dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale dhe duke marrë parasysh tërësinë e 

këtyre rrethanave dhe shkallën e përgjegjësisë penale si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës 
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penale, gjykata në këtë rast beson që edhe me dënimin e shqiptuar do të arrihet qëllimi i 

përgjithshëm i dënimit i përcaktuar me dispozitën e nenit 38 të KPRK-së, në kuptim të 

preventivës speciale dhe asaj gjeneralë dhe një dënim i tillë është adekuat dhe në proporcion të 

drejtë në raport me peshën e veprës penale, rrethanave të kryerjes së veprës penale, shkallën e 

përgjegjësisë penale dhe me personalitetin e të pandehurit. 

 

                         

                          Kërkesat pasurore-juridike dhe shpenzimet e procedurës penale. 

             Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, 

është marr në kuptim të nenit 463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet paushalle është marr në kuptim të dispozitës së nenit 453 par. 

1  lidhur me nenin 450 par. 2 nën par.2.6 të KPPRK-së, ndërsa vendimi për kompensimin e 

viktimave të krimit është marrë konform nenit 39 par. 3 pika 3.1, të ligjit për kompensimin e 

Viktimave të Krimit. Nr. 05/L-036.  

Në bazë të theksuarave më lartë, u vendos  si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ, 

DEPARTAMENTI PËRGJITHSHËM,DIVIZIONI PENAL 

2022:190827, e datës 27.02.2023 

Procesmbajtëse                                   Gjyqtari i vetëm gjykues   

Edona Salihu                   Imri Sejda     

 

 KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej  pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e 

pranimit  të tij. Ankesa dorëzohet përmes  kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe 

Gjykatën. 

 

 

 

 

 

 


