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P. nr. 704/18 

                                                NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI  I 

PËRGJITHSHËM – Divizioni penal, me gjyqtaren e vetme gjykuese Hakile Ilazi si dhe me 

bashkëpunëtoren profesionale Albin Varoshi Haxhimusa  në çështjen penale kundër të 

akuzuarit  R.J. për shkak të veprës penale  ngasja në gjendje të pa aftë 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.473-8/2018 të datës 21.05.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me datë 

12.11.2020 në praninë e përfaqësuesit të aktakuzës – Prokurores së Shtetit  Mimoza Syla 

Hyseni,  të akuzuarit R.J.  mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë: 07.12.2020 përpiloi me 

shkrim këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari R.J. nga i ati R., e ëma T., e gjinisë Sh., i lindur me ...... me vendbanim në 

fshatin D., Komuna Ferizaj,(me numër personal .......), i shkurorëzuar, baba i tre fëmijëve, ka të 

kryer shkollën e mesme, i pa punësuar,  shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 
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ËSHTË FAJTOR 

 

       Sepse me datë 02.02.2018 rreth orës 19:30, në fshatin Sojevë, Komuna e Ferizajt, duke 

drejtuar automjetin e markës “..........” me tabela të regjistrimit ......, ka vepruar në kundërshtim 

me dispozitën e nenit 54 dhe 233 te Ligjit për rregullat e trafikut rrugorë, me që nuk ka mbajte 

distancën e nevojshme mes automjeteve si dhe ka drejtuar automjetin në gjendje të paaftë dhe 

nën ndikimin e alkoolit prej 0.62 promila, me ç „rast ka rrezikuar jetën e njerëzve dhe pasurinë 

e tyre , ashtu që me të arritur përballë bazës së “ Bechtel Enka” në fshatin Sojevë, ashtu që me 

pjesën e parë të automjetit të tij, e godet në pjesën e pasme automjetin e markës “ .......” me 

tabela të regjistrimit  ......... të cilin e drejtonte i dëmtuari A.A., ku për pasojë shkaktohet dëm 

material në dy automjetet si dhe lëndime trupore pësojnë të dëmtuarit A.A.  dhe N.Y., e që 

bazuar në mendimin dhe konstatimin e ekspertit mjeko – ligjor të datës 20 prill 2018, lëndime 

të tilla bëjnë pjesë  në dëmtime të lehta trupore me pasoja të përkohshme në shëndet. 

 

- me të cilën ka kryer veprën 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  neneve 3, 4, 7, 17, 21, 23,38, 39, 46, 47, 48, 49 të KPRK-së, 

dhe nenit 365 të KPPK-së,  të akuzuarin e:  

 

G J Y K O N 

 

 Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari në afatin kohor prej 2 (dy) viteve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale (koha e 

verifikimit), në të kundërtën dënimi do t’i revokohet.  
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Të  dëmtuarit  A.A. nga fshati S., Komuna Viti dhe N.A. nga fshati S. , Komuna Viti 

heqin dorë nga realizimi i kërkesës pasurore juridike. 

 

Obligohet i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 20 (njëzet) 

euro si dhe për ekspertizën e komunikacionit shumen prej 40.88 (dyzet euro e tetëdhjetë e 

tetë cent) në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita  e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

 

Obligohet i akuzuari që në fondin për Kompenzimin e Vitktimave të Krimit të paguajë 

shumën prej 30 /tridhjetë/ euro  në afat prej 15 /pesëmbëdhjetë/ ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

                                                       

                                                             A r s y e t i m i 

              

 Historiku i procedurës 

 

   

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP/II. nr.473-8/2018 të datës 21.05.2018  ka 

ngarkuar të akuzuarin R.J.  për shkak të veprës penale ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur 

nga neni 379 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. 

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar me datë 

19.08.2019, seancën e shshqyrtimit  gjyqësor me datë 22.06.2020, 08.07.2020 dhe me datë 

12.11.2020,   në të cilën shqyrtim të pranishëm ishin  prokurorja e  shtetit Mimoza Syla 

Hyseni, i dëmtuari Y.S.  si dhe i akuzuari R.J., ku Prokurorja e shtetit mbeti pranë aktakuzës 

duke pretenduar që i pandehuri të shpallet fajtor. 
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  Në fillim të shqyrtimit gjyqësor, gjyqtarja e vetme gjykuese e ka udhëzuar  dhe njoftuar të 

akuzuarin për të drejtat dhe detyrimet e tij në kuptim të nenit 323 paragrafi 1 dhe 2 të KPPK-

së. Pasi që i akuzuari ka deklaruar se i ka kuptuar në tërësi udhëzimet e dhëna nga gjykata 

shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar me leximin e aktakuzës nga ana e prokurori të shtetit dhe pasi 

që gjykata është bindur se i akuzuari e ka kuptuar në tërësi aktakuzën, në pajtim me nenin 325 

par.1 të KPPK-së, i ka ofruar mundësinë  që të deklarohet lidhur me fajësinë apo pafajësinë për 

veprën penale për të cilën është akuzuar. 

 

 I akuzuari  R.J. me rastin e deklarimit lidhur me fajësinë apo pafajësinë e tij si në shqyrtimin 

fillestar ashtu edhe në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se nuk e pranon fajësinë dhe nuk e 

ndien veten fajtor për veprën penale që i është vënë në barrë nga ana e prokurorisë, ndërsa në 

mbrojtjen e tij të dhënë në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se me datë 02.02.2018 në fshatin 

Sojevë ka qenë duke drejtuar automjetin e llojit “.........” dhe në ato momente e ka vërejtur një 

veturë përpara e cila e ka ngadalësuar shpejtësinë dhe ka frenuar, vendi kishte qenë tek “Bketel 

Enka” ku kishin qene duke punuar në autostradë. Tutje shton se në ato momente ka filluar të 

frenojë por nuk ka mundur pasi që rruga ka qenë me rërë  dhe në ato momente e ka goditur 

automjetin të cilin e ka pasur përpara, më pas kishin ardhur policia dhe se nga ai aksident 

kishte pësuar lëndime në kokë dhe kishte pasur tre penjë, dhe më pas policia e kishin shoqëruar 

deri në stacion policor  dhe pas intervistimit e kishin dërguar ne Emergjencë.  

      

 Më tutje në mbrojtjen e tij   deklaron se nuk ka konsumuar alkool me arsyetimin se  ka katër 

vite që nuk konsumon  alkool pasi që kishte  pasur një operim dhe që nga ajo kohë  nuk  ka 

konsumuar. 

   

       Provat e prezantuara në shqyrtimin gjyqësor. 

 

      Pasi që i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë gjykata me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë 

dhe të plotë të gjendjes faktike në shqyrtimin gjyqësor ka bërë paraqitjen dhe vlerësimin e 

secilës provë veç e veç dhe të ndërlidhura mes vete në kuptim të nenit 361 par.1 dhe 2 të 

KPPK-së dhe gjendjen faktike si në dispozitivin e këtij aktgjykimi gjykata e ka vërtetuar në 

bazë të këtyre provave: 

 

           -Dëshmia e të  dëmtuarit - dëshmitarit A.A.  
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-Dëshmia e të dëmtuarit  -dëshmitarit N.Y.  

-Dëshmia e dëshmitarit Y.S.  

-Dëshmia mbi alkootestin  

          - raportet mjekësore  

           - ekspertiza e komunikacionit e datës 21.04.2018 

          - ekspertiza mjeko ligjore e datës 20.04.2018 

            - Pjesërisht nga vetë mbrojtja e të akuzuarit. 

- Si dhe nga  fotografitë, skicat si  dhe shkresat e tjera që gjenden në dosjen e lëndës. 

 

        Gjykata në cilësinë e dëshmitarit ka dëgjuar të dëmtuarin A.A., i cili  në dëshminë e tij të 

dhënë në shqyrtimin gjyqësor deklaron se me datë 02.02.2018 në fshatin Sojevë ka qenë duke e 

drejtuar automjetin e tipit “........” dhe pasagjer e kishte pasur N., me të arritur afër kompanisë “ 

Bechtel Enka” në fshatin Sojevë ku aty kishte pasur punime në rrugë, dhe para vetes i ka pasur 

dy vetura të ndalura dhe po ashtu edhe i njëjti  ishte ndalur. 

 

   Dëshminë e tij dëshmitari e ka vazhduar duke shtuar se gjatë momentin të pritjes në kolon në 

momentin që ka filluar te niset i njëjti, në ato momente   nga mbrapa e kishte  goditur një 

automjet i cili kishte ardhur me një shpejtësi të madhe, të cilën e  kishte vërejtur përmes 

pasqyrës ndërsa i njëjti kishte qene i ndalur  dhe na to momente  pa si që e kishte  ndalur 

veturën  kishte  shkuar tek i akuzuari për ta shquar  se ne çfarë gjendje ishte, ku kishin vërejtur   

qe e ka pasur kokën e lënduar. 

  Pasi qe N. nuk e ka ndier veten mirë, ne e kemi thirrur policinë e me pas edhe ambulancën. 

 

 Dëshminë e  tij në shqyrtimi gjyqësor e ka dhënë edhe  i dëmtuari - dëshmitari N.I.  i cili ka 

deklaruar se ai se bashku me A. i cili ka qene duke vozitur  veturën ishin duke shkuar rrugës 

për në  Gjilan – Ferizaj, përkatësisht  në fshatin Sojevë  afër  kompanisë “Bechtel Enka” kemi 

qenë duke pritur në kolon dhe aty nuk kishte parë asgjë vetëm e kishte  dëgjuar krismën nga 

mbrapa e cila i kishte ardhur nga goditja me veture e tani të pandehurit. 

  

  Tutje dëshmitari shton se A.  pasi kan dalur nga vetura kishin  shkuar deri te i akuzuari për tu 

interesuar për gjendjen e tij shëndetësore  dhe për  tju ofruar ndihmën, duke shtuar se i njëjti 

nuk kishte vërejtur se i akuzuari ka qen ne ndikim te alkoolit dhe nuk ka ndëgjuar  erë  

     Me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë të gjendjes faktike gjykata në cilësinë e dëshmitarit 

ka dëgjuar edhe  zyrtarin policor - policin hetus Y.S., i cili në dëshminë e tij ka deklaruar se 
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qëndron pranë raportit te përpiluar me shkrim  me date 02.02.2018 dhe se nuk i kujtohet rasti 

ne detaje pasi qe kane raste te shumta  dhe se qëndron pranë raportit dhe alkootestit te cilin e 

kishte bërë së bashku me kolegun e tije . 

 

   Pas paraqitjes së provave komfor nenit 327 par.1 nën par. 1.5 të KPPK-së,  shqyrtimi 

gjyqësor ka vazhduar me fjalën përfundimtare të palëve. 

 

     Fjala përfundimtare e palëve 

 

 Prokurorja e shtetit Mimoza Syla Hyseni   në  fjalën e saj  përfundimtare ka deklaruar se në 

këtë çështje penale mbetem në tersi pranë aktakuzës, pas administrimit të provave,  dëgjimit të 

dëshmitarëve është vërtetuar gjendja si në aktakuzë duke i propozuar Gjykatës që të njëjtin ta 

shpall fajtor dhe ti shqipton dënimin e parapare sipas ligjit. 

 

   Te dëmtuarit kane deklaruar se heqin dorë nga realizimi i kërkesës pasurore juridike,   pasi te 

njëjtën e kane realizuar.  

 

 I akuzuari B.M. në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar  se nuk e kundërshton shkaktimin e 

aksidentit por e kundërshton se kishte qenë nën ndikim te alkoolit duke e lutur Gjykatën qe te i 

shqipton një dënim sa me te butë. 

 

  Vlerësimi i dëshmisë së dëshmitarëve dhe provave tjera 

 

   Me rastin e vlerësimit te dëshmisë së dëshmitarëve A.A, N.Y si dhe Y.S. gjykata  i shqyrtoi 

me kujdese secilën  një nga një dhe gjeti se këto dëshmi ishin mjaft të sakta dhe në përputhje të 

plotë edhe me provat e tjera materiale të paraqitura në këtë çështje penale dhe nga këto dëshmi 

u vërtetua fakti mjaft i rëndësishëm dhe i pakontestueshëm se kjo vepër penale është kryer nga 

i akuzuari e përshkruar si ne dispozitivin e këtij aktgjykimi dhe të njëjtave Gjykata shprehi  

besimin pasi qe ishin edhe në harmoni edhe provat materiale që i  janë bashkangjitur shkresave 

të lëndës. Prandaj bazuar në të gjitha ato që u thanë më lartë, gjykata dëshmitë e këtyre 

dëshmitarëve i vlerësoi si reale, bindëse dhe të besueshme, andaj edhe u shprehi besimin e 

plotë. 
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      Vlerësimi i mbrojtjes së të akuzuarit 

 

Gjykata me një vëmendje te posaçme dhe kujdes të shtuar e ka vlerësuar dhe analizuar edhe 

mbrojtjen e të akuzuarit të dhënë në shqyrtimin gjyqësor, Gjykata e vlerësoi pretendimin e të 

pandehurit  i cili e pranoi se e kishte shkaktuar aksident, mirëpo pretendimin e të akuzuarit se 

ai nuk kishte qenë në gjendje të dehur gjykata  e vlerësoi si jo real dhe jo të besueshëm ngase 

një pretendim i tillë nuk mund të vërtetohej me asnjë provë bindëse të paraqitur në këtë çështje 

penale  dhe për më tepër ky pretendim është në kundërthënie të plotë me provat e tjera si 

alkotesti  të paraqitura në këtë çështje penale. Prandaj duke u bazuar në provat dhe të gjeturat e 

tjera, gjykata mbrojtjes së të akuzuarit nuk i shprehi besimin e plotë pasi që një deklarim i tillë 

nuk mund të provohej me asnjë provë bindëse, reale dhe të pakontestueshme dhe si i tillë është 

i orientuar në fshehjen e veprimeve inkriminuese të të pandehurit dhe në zvogëlimin e 

përgjegjësisë së tij penale. 

 

      Të gjeturat e gjykatës, matja dhe shqiptimi i dënimit 

 

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

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

neni 379 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, ashtu siç është theksuar edhe në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi të përshkruar në datën, vendin, kohën dhe mënyrën apo rrethanat e kryerjes. 

    

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

kuptim të nenit 73  të KPRK-së, dhe gjeti si rrethana  lehtësuese  se i akuzuari pjesërisht e ka 

pranuar fajësinë për kryerjen e veprës penale , ndërsa sa i përket rrethanave rënduese gjykata 

nuk gjeti ndonjë rrethanë rënduese përveç që vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të 

akuzuarit si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale. Andaj duke marrë parasysh tërësinë 

e këtyre rrethanave, gjykata të akuzuarit  i shqiptoi dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

me bindjen se në rastin konkret do të arrihet qëllimi i dënimit në kuptim të preventives speciale 

dhe asaj gjenerale, ku 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 personalitetin e të akuzuarit.  
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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. 

  Vendimi mbi  realizimin  kërkesës pasurore-juridike  është marr në kuptim të nenit 

461 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.  

                 Në bazë të asaj që theksuam më lartë u vendos  si në dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

                                 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

                                 Departamenti Përgjithshëm-Divizioni Penal,  

P.nr.704/18, Me datë 07.12.2020 

 

 

Bashkëpunëtore profesionale,            Gjyqtarja,              
      

Albina Varoshi Haxhimusa                                 Hakile Ilazi 

 

 

 KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditëve,  pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit Kosovës. 

Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 

 

 


