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Numri i dokumentit:     00569118 

 

                                                                              

 

                                                                                                                                  P.nr.653/17 

 

 
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 

procesmbajtësen-praktikanten Valjeta Topalli, në çështjen penale kundër të akuzuarit S.L, me 

vendbanim në rrugën “ ......, për shkak të veprës penale  ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur nga 

neni 379 par 2.lidhur me par 1  të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP 

II.nr.2423-7/2006 të dt.16.03.2017, në praninë e përfaqësuesit të akuzës prokurorit të shtetit Avdullah 

Abedini, të dëmtuarës A.M dhe të akuzuarit  S.L, ka mbajtur shqyrtimin fillestar me dt.14.03.2018, të 

njëjtën ditë mori  dhe publikisht komunikoi këtë: 

                                               

A K T GJ Y K I M 

  

             I akuzuari S.L, me vendabnim në rrugën “ ......, i lindur më ...., nga i ati Z....  dhe e ëma Z... e 

gjinisë D...., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme,,me frofesion 

tregta,i martuar baba i dy fëmijëve, gjendjes së mesme ekonomike, , me numër personal ......, mbrohet 

në liri,- 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

             Sepse më datën 04.12.2016 rreth orës 04:00,  në relacionin Kaçanik-Ferizaj, duke drejtuar  

automjetin e markës “ VW Golf ”, me ngjyrë të zezë, me tabela të regjistrimit...... ka vepruar në 

kundërshtim me dispozitën e nenit 227.1 të Ligjit për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor, me që ka 

drejtuar automjetin në gjendje të paaftë dhe nën ndikimin e alkoolit prej 1.31 promilë, me ç „rast ka 

rrezikuar jetën e njerëzve dhe pasurisë së tyre, ashtu që me të arritur në fshatin......, humbë kontrollin 

mbi automjetin e tij, del jashtë rrugës kryesore, përplaset në një grumbull prej dheu dhe për pasojë 

përveç dëmeve material në automjet, lëndime trupore pësojnë vet i pandehuri si dhe bashkëshortja e 

tij e tani e dëmtuara A.M dhe fëmija 5 muajsh J.L, e që bazuar në mendimin dhe konstatimin e 
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ekspertit mjeko ligjor të datës 02 Mars 2017, lëndime të tilla bëjnë pjesë në dëmtime të lehta trupore 

me pasoja të përkohshme të shëndetin, 

 

-për shkak të veprës penale  ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 379 par 

2.lidhur me par 1  të KPRK-së.  

 

Andaj gjykata në bazë të nenit lartcekur dhe neneve 4,6,7,23,41,43,46 dhe 73  të KPK-së, dhe nenit 

365 të KPPK-së, 

     GJ Y K O N  

           

 Të akuzuarit S.L, i shqipton dënimin me gjobë në shumë prej 250 /dyqindtë/ €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 dëmtuarat A.M dhe fëmiun e saj J.L, nga ..... me vendbanim në rrugën “..... për 

realizimin e kërkesës pasurore-juridike nuk është udhëzuar në kontest civil pasi i njëjti në shqyrtimin 

fillestar ka hequr dorë. 

 

    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 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka paraqitur aktakuzën PP II.nr.2423-7/2006 të 

dt.16.03.2017, me të cilën ka ngarkuar të akuzuarin S.L, me vendbanim në rrugën “ ..... ”, ....., për 

shkak të veprës penale  ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 379 par 2.lidhur me par 1  të 

KPRK-së. 

 

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

dt.10.10.2019, ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin kanë marrë pjesë prokurori i shtetit Avdullah 

Abedini,e dëmtuara A.M dhe i akuzuari S.L 

 

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. 
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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 S.L, 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 

ishte duke qarkulluar në relacionin Kaçanik-Ferizaj dhe kur ka arritur tek fshati.....nga ana e kundërt 

në përballë- kalim ka ardhur një automjet i cili kishte dritat e gjata dhe ishte duke vozitur me një 

shpejtësi të madhe dhe nuk ka mundur ta kontrollon veten pasi kishte pirë atë natë alkool  dhe kamë 

hyrë drejt nën rrugë dhe i ka goditur pengesat e rrugës, ku si pasoj jam lënduar unë,, vajza ime 5 

muajshe J.L dhe bashkëshortja A.... ku në vend ngjarje na kanë ndihmuar disa persona dhe na kanë 

dërguar në Qendrën Emergjente në Ferizaj , bashkëshortja dhe vajza tani nga lëndimet që kanë pësuar 

janë shëruar,  ka premtuar se nënë ndikim të alkoolit më asnjëherë nuk do të vozisë veturën, ka 

kërkuar nga gjykata që me rastin e shpalljes fajtor  ti shqiptohet një sanksion penal më i butë pasi 

është mbajtës  familjes. 

 

E dëmtuara A.M,  në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se nuk i bashkëngjitët ndjekjes penale 

që i pandehuri të shpallet fajtor por mbetet 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 Avdullah Abedini, 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 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 në  raportin e 

aksidentit me nr......, foto dokumentacioni, dëshmia mbi alkool testin, skica dhe vendi i ngjarjes, 

mendimin dhe konstatimin e ekspertit mjeko ligjor e dt.28 Shkurt 2017 lidhur me lëndimet e të 

dëmtuarave A.M dhe fëmijës J.L, dhe provave-shkresat tjera të cilat gjinden 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 379 par 2.lidhur me par 1  

të KPRK-së. 

 

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

kuptim të nenit 73 dhe 74 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 dëmtuarës –bashkëshortes së tij A....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 
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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 41 të KPRK-së. 

 

  Gjykata komfor nenit 463 parag.1 lidhur me par 3.të KPPK-së të dëmtuarat A.M dhe fëmiun e 

saj J.L, nga .... me vendbanim në rrugën “ ...... për realizimin e kërkesës pasurore-juridike janë 

udhëzuar në kontest civil.  

 

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, 

P.nr.653/17  me datë 10.10.2019 

 

Procesmbajtëse                                                                                                 Gjyqtari 

 Valjeta Topalli                                        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.   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


