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2022:214205 

 NË EMËR TË POPULLIT   

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i përgjithshëm –  Hakile Ilazi si dhe me 

bashkëpunëtoren profesionale Albina Varoshi Haxhimusa, në çështjen penale kundër të 

anuluarit,  Xh.K.,  për shkak të veprës  penale ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 

371 paragrafi 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj 

PP.II.nr.1315/22 të datës 18.10.2022 pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar -publik në praninë e 

përfaqësuesit të akuzës - prokurorit të shtetit Albana Partuzi si dhe të pandehurit Xh.K., me datë 

19.01.2022 mori dhe publikisht komunikoi, ndërsa me datë 16.02.2023 përpiloi me shkrim këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

 I akuzuari XH.K., nga i ati Xh... dhe nëna V.., e vajzërisë H..., i lindur më ..., në  ..., me 

vendbanim në fshatin ..., Komuna Kaçanik, ka të kryer 4-vite shkollë fillore, me profesion 

Tregtar, i gjendjes të dobët ekonomike, i martuar, prind i tre fëmijëve (me numër personal ... 

lëshuar nga MPB – Rebublika e Kosovës), shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

  Sepse me datën 14.08.2022, rreth orës 1:54 të mesnatës, në Ferizaj, saktësisht në rrugën 

magjistrale Prishtinë-Ferizaj, i pandehuri duke drejtuar automjetin e markës “WV Touran”, 

ngjyrë hiri, me targa të regjistrimit  ...., dhe atë në kundërshtim me nenin 41, 43 dhe nenin 233 

par. 2 të Ligjit për Rregullat e Trafikut Rrugorë, pasi ishte nën ndikimin e alkoolit me sasi të 

alkoolit në ajër prej 1.55 promilë, ashtu që në këtë gjendje i pandehuri sa ishte duke dalur nga 
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parkingu i restaurantit “B.” për tu kyqur në rrugë kryesore, duke mos u siguruar mirë se mund të 

bëjë një veprim të tillë pa i penguar dhe rrezikuar pjesmarrësit tjerë në komunikacion, fillon 

kyqjen dhe me pjesën e majtë të automjetit të tij, e godet automjetin  e markës “Audi” me targa 

..., të cilin ishte duke e drejtuar i dëmtuari G.S., ku si pasoj e aksidentit të dy veturat pësojnë 

dëme materiale pa lëndime në njerëz, 

 

 

-me këto veprime  ka kryer vepër penale ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 371 

paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.06/L-074. 

 

Andaj, Gjykata në bazë të nenit te sipër cekur dhe neneve 4, 7, 17,21, 38,39,40, 46,47, 48, 

70,71 të KPRK-ës, dhe nenit 365 të KPPK-së, të pandehurin e  

 

GJ Y K O N 

                                  

 

Dënim me burgim  në kohëzgjatje prej katër (4) muaj i   cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 

akuzuari në periudhën kohore prej  një viti  (1) viti  nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

nuk kryen vepër tjetër penale, (koha e verifikimit ) në të kundërtën gjykata do t’ia revokoj 

dënimin me kusht. 

 

 E dëmtuara G.S.,  nga fshati ..., Ferizaj për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontest civil. 

  

Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej  20 

euro /njëzet euro/, brenda afatit prej 15 /pesëmbëdhjetë/ ditëve, pas plotfuqishmërisë aktgjykimit, 

nën kërcënimin e përmbarimit. 

 

 Gjithashtu obligohet  në emër të fondit për kompensimin e viktimave të krimit, të paguaj shumën 

prej 30 € (tridhjetë euro), mbrenda afatit  15 /pesëmbëdhjetë/ ditëve, pas plotfuqishmërisë 

aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit. 

  

 

                                                                        A r s y e t i m i 
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 Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën e saj PP.II.nr.1315/22 të datës 18.10.2022 ka 

ngarkuar të pandehurin Xh.K.,   për shkak  veprës penale ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur 

nga neni 371 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.06/L-074. 

 

 Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale  mbajti shqyrtimin fillestar me datë  19.01.2023 në 

të cilën përfaqësuesi i akuzës-prokurori i shtetit, lexoj aktin akuzues, dhe gjyqtarja  pasi që u 

bind se i pandehuri e ka kuptuar akuzën, konform nenit 246 par. 4 dhe përkundër paralajmërimit 

për nenet 325 dhe 323 të KPPK-së, të pandehurit i ofroj mundësinë të pranojë fajësinë ose të 

deklarohet i pafajshëm. 

 

I pandehuri Xh.K.  në shqyrtimin fillestar deklaroi se e pranon fajësinë për veprat  penale të cilat 

iu vihet në barrë sipas të gjitha pikave te saj, duke shprehur keqardhje dhe pendim të thellë,   

gjithashtu ka potencuar se është hera parë që ka kryer vepër penale, premton gjykatës që më nuk 

do të përsërisë vepra të tilla apo te ngjashme, lut gjykatën  që ti shqiptoj një dënim sa më të butë. 

Prokurori i shtetit  Albana Partuzi ka propozuar që të pranohet pranimi i fajësisë për të akuzuarit, 

pasi pranimi fajësisë është ne përputhje me  nenin 248 si dhe provat materiale te shkresave te 

lendes, në mënyrë vullnetare, duke i propozuar Gjykatës që të njëjtin ta shpall fajtor dhe ti 

shqiptoj një dënim të paraparë  me ligj. 

 

Gjykata për të vlerësuar pranimin e fajësisë shqyrtoi me kujdes kushtet e parapara nga neni 248 

par. 1 të KPPR-së, dhe me këtë rast vlerësoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht, pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova 

materiale të rastit konkret dhe atë me provat e paraqitura nga Prokurori i Shtetit siç janë: 

Deklarata e të dëmtuarit- dëshmitarit G.S., e dhënë në Polici me datë 14.08.2022; Deklarata e të 

pandehurit Xh.K., e dhënë në  Polici me datë 16.08.2022; raporti i aksidentit me numër 2022-

CFT-534, datë 14.08.2022, skica e vendit të ngjarjes me numër 2022-CFT-534; alkool testi me 

numër serik A4..., datë 14.08.2022, fotot e bëra në vendin e ngjarjes  si dhe shkresat e tjera të 

cilat gjenden në lëndë. 
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Meqenëse i akuzuari ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e përshkruara më 

lartë, andaj gjyqtarja e vetme gjykuese  konform nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-së, ka vlerësuar 

se nuk është e nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit dhe për këtë 

arsye ka vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

 

Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të gjitha 

tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur nga 

neni 371 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.06/L-074,  meqë me datë, vend 

dhe kohë siç është përshkruar hollësisht në dispozitivin  e këtij aktgjykimi i pandehuri  me 

veprimet e tij në kundërshtim me dispozitat ligjore ka konsumuar elementet e veprës penale të 

lartcekur. 

 

 Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin, Gjykata vlerësoi rrethanat 

në kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese përkatësisht 

pranimin e fajësisë për  veprën e kryer, baba i tre fëmijëve, përkatësisht mbajtës i familjes, nuk 

rezulton të ketë më parë ndonjë aktgjykim të plotfuqishëm, si dhe në rastin konkret nuk gjeti 

ndonjë rrethanë veçanërisht rënduese por   vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit 

si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale. 

 

Gjykata është e bindur  se edhe me një dënim të tillë, duke marrë parasysh edhe faktin se i 

akuzuari në të gjitha fazat e procedurës penale ka bërë pranimin e fajësisë, do të arrihet qëllimi i 

përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 38 të KPRK-ës, përkatësisht dënimi i shqiptuar 

është plotësisht i justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, rrezikshmërinë e saj dhe 

të autorit të saj, që do të shërbej në parandalimin e kryesit nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen (preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi  që ti përmbaj personat e tjerë nga 

kryerja e veprës penale (preventiva gjenerale).  

 

Vendimi për realizimin e kërkesës pasurore është marrë në pajtim me  nenit 461 të KPPK-ës   

 

Vendimi mbi shpenzimet paushalle është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 450 par. 1 dhe 2,  

pika 2.6 lidhur me nenin 453 par. 1 të KPPRK-së. 

 

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

05/L-036 të ligjit për kompensimin e Viktimave të Krimit. 
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Nga arsyet e sipër cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm, Divizioni penal 

2022:215205; Më datë 16.02.2023 

 

Bashkëpunëtore profesionale                                     Gjyqtarja e vetme gjykuese  

Albina Varoshi Haxhimusa         Hakile Ilazi     

   

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit  të aktgjykimit nëpërmjet  kësaj gjykate, 

kurse i dëmtuari mund të paraqet ankesë vetëm sa i përket vendimit për sanksionin penal. 

 

 


