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Numri i lëndës: 2019:154152 

Datë: 29.01.2020 

Numri i dokumentit:     00793707 

 

P.nr.3714/2016                

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/Departamenti i Përgjithshëm/Divizioni Penal, në përbërje 

nga gjyqtarja e vetme gjykuese Medie Bytyçi, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Lavdim 

Mehmeti, në çështjen penale kundër të akuzuarit B.S., i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Prishtinë PP.II.nr.1940/2016, të datës 25.08.2016 (të ri cilësuar me parashtresën 

PP.II.nr.1940/2016 e datës 24.04.2019), për shkak të veprës penale, për shkak të veprës penale Ngasja 

në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 379 par.2 lidhur me par.1 të Kodit Penal të Republikës se 

Kosovës, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, të hapur për publikun, në praninë e Prokurores së Shtetit 

Fatmire Cacaj, të pandehurit B.S. dhe mbrojtësit të tij av.Vlastimir Petrovic, me datë 18.12.2019 mori 

dhe publikisht shpalli ndërsa me datë 31.12.2019 përpiloj këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M             

I akuzuari: 

 

B.S. nga i ati Q. dhe nëna Z., e vajzërisë N., i lindur me datë ...,  në fshatin K., rr.“Gj.”, nr... Komuna 

Fushë Kosovë,  ku edhe jeton, me nr.personal: ... i martuar baba 3 fëmijëve, ka të kryer shkollën mesme 

, i pa punë, i gjendjes së dobët ekonomike, serb, shtetas i Republikës së Kosovës,     

 

 

ËSHTË FAJTOR 

Sepse,  

 

Me datë 30.03.2016 rreth orës  10:15 minuta, në rr.”... N.” në drejtim të fshatit K. afër “M.”, i 

pandehuri B.S., ka drejtuar automjetin e tipit “Ford Fiesta”, ngjyrë e zezë, me targa ..., nën ndikim të 

alkoolit 1.34 % promilë në organizëm e verifikuar me alkoolmatësit nga policia në atë mënyrë që, ka 

sjellur veten në gjendje qe nuk mund ti kupton veprimet e tija, për çka nga pakujdesia në kundërshtim 

me nenin 126.1, të LSKRR, ka rrezikuar trafikun publik dhe ka venë në rrezik jetën dhe trupin e 

njerëzve ngase duke mos e përshtatur shpejtësinë e lëvizjes kushteve ekzistuese  në rrugë humb 

kontrollin ndaj automjetit dhe kalon në shiritin e kahjes se kundërt, ku për pasoj me pjesën e përparme 

të automjetit godet në pjesën e përparme anësore të majtë automjetin e tipit “Audi A6”, ngjyrë hiri 

metalike, me targa regjistrimi ..., qe drejtonte i dëmtuari  I.A. në shiritin e tij përkatës, pastaj automjeti i 

të pandehurit me pjesën e përparme të anës se majtë përplaset në rrethojën e metalt të oborrit të mullirit 

me ç'rast përveç se dëmeve materiale sipas ekspertizës mjeko-ligjore të dëmtuarit I. dhe N.A., kanë 

pësuar lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin, 

 

- me këtë 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 konform nenit  4, 7, 41, 49, 50, 51, 52, 73  të KPRK-së, si dhe nenit 248, 326 dhe 365 të 

KPPRK-së, të njëjtit i shqipton : 
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DËNIM ME KUSHT 

 

Ashtu që të pandehurit B.S., i cakton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, i cili dënime 

nuk do të ekzekutohet nëse i pandehuri në afat prej 1 (një) viti nuk kryen vepër tjetër penale nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Obligohet i pandehuri që t’i paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare të kësaj gjykate dhe atë: në emër të ekspertizës së komunikacionit rrugor shumën prej 

dyzet euro e tetë dhjetë e tetë centë (40.88) euro, për ekspertizën mjeko-ligjore në shumë prej njëzet 

(20) euro, në emër të programit për kompensimin e viktimave të Krimit 30 (tridhjetë) euro ndërsa në 

emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej njëzet e pesë  (25) euro, e të gjitha në afat prej 15 

ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me detyrim. 

 
A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë–Departamenti i Përgjithshëm, ndaj të pandehurit B.S. ka ngritur 

aktakuzën PP.nr.1940/2016, të datës 24.04.2019 (të ri cilësuar me parashtresën PP.II.nr.1940/2016 e 

datës 24.04.2019), për shkak të veprës penale Ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 379 

par.1 të KPRK-së.  

 

Gjykata me datë 16.12.2019 ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor, publik dhe pas leximit të 

aktakuzës nga prokurori i shtetit, të pandehurit iu dha mundësia për ta pranuar fajësinë apo të 

deklarohet i pafajshëm. 

 

I pandehuri në shqyrtimin gjyqësor, me vullnet të plotë dhe i vetëdijshëm për natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, e ka pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale Ngasja në gjendje të paaftë apo të 

dehur nga neni 379 par.1 të KPRK-së, e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore 

në Prishtinë, PP.nr.1940/16, të datës 24.04.2019. 

 

Pas deklarimit të pandehurit se ndjehet fajtor për kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet, gjykata 

e ka marr mendimin nga Prokurori i Shtetit, i cili ndër të tjera ka deklaruar se pranimi i fajësisë është 

bërë në baza vullnetare pa imponim, i bazuar në provat materiale mbi bazat e të cilës është ngritur kjo 

aktakuzë andaj i propozoj gjykatës që të pranojë pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit. 

 

Pas pranimit të fajësisë nga i pandehuri dhe deklarimit të Prokurorit të Shtetit, gjykata ka vërtetuar se 

janë përmbushur kërkesat nga neni 248 par. 1, nën – par. 1.1, 1.2, dhe 1.3, të KPPRK-së, përkatësisht 

ka vlerësuar se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se ky pranim është 

bërë në baza vullnetare dhe pas konsultimit të mjaftueshëm me mbrojtësin e tij, av. Vlastimir Petrovic 

dhe se mbështetet në faktet dhe provat që përmban aktakuza. Po ashtu ka vërtetuar se aktakuza nuk 

përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike të paraparë me nenin 248 par. 1, nën – par. 4 

të KPPRK-së, prandaj ka marr aktvendim, me të cilin ka pranuar pranimin e fajësisë nga i pandehuri 

lidhur me veprën penale e cila i vihet në barrë.  

 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ndër të tjera ka deklaruar se mbetem në tërësi pranë 

aktakuzës të ushtruar kundër të pandehurit ngase e njëjta është ushtruar ne këtë gjykatë pas sigurimi të 

mjaftueshëm të provave materiale të ligjshme, kjo u vërtetua edhe gjatë kësaj seance gjyqësore ku i 

pandehuri ne mënyrë të vullnetshëm pa presion dhe konsultimit të mjaftueshëm me mbrojtësin sipas 

autorizimit u deklarua i fajshëm andaj i propozojmë gjykatës të pandehurin ta shpall fajtor dhe pas 

vlerësimit të të gjitha rrethanave lehtësuese dhe renduese sipas dispozitave ligjore të Kodit Penal t'i 

shqiptoj një dënim te drejt dhe te ligjshëm. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit në fjalën përfundimtare ndër të tjera ka deklaruar se këtë vendim i akuzuari e ka 

marr duke u konsultuar mjaftueshëm me mua dhe i propozojmë gjykatës që me rastin e matjes se 

dënimit të ketë parasysh të gjitha rrethanat të cilat kanë ndikuar në kryerjen e kësaj vepre penale 

gjithsesi të merret  parasysh arsyeja se i akuzuari ka qenë në një ditëlindje,  vitet e tij të moshës së 

shtyrë, nuk ka shkaktuar ndonjë dëme të madhe material, se i njëjti pendohet sinqerisht, dhe i premton 

gjykatës që në të ardhmen nuk do të përsëris një vepër të tillë apo të ngjashme penale dhe duke pasur 
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parasysh gjendjen e tij shëndetësore, dhe gjendjen e dobët materiale të të njëjtit. Se është njeri familjar 

dhe i ka 3 fëmijë dhe se me një vendim të drejtë do të arrihej qëllimi i dënimit ashtu si ne preventiven 

Individuale dhe kolegjiale. 

 

I pandehuri në fjalën përfundimtare deklaron se pajtohem me fjalën përfundimtare të mbrojtësit time 

dhe nuk kam çka të shtoj me shume. 

 

Po ashtu nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë: Mendimi i ekspertit mjeko-ligjor 

Dr.V. K., të datës 04.08.2016; Mendimi i ekspertit të komunikacionit L.K., të datës 12.08.2016; 

deklarata e të dëmtuarit I.A., e dhënë në polici me datë 31.03.2016, gjykata gjeti se në veprimet e të 

pandehurit formësohen të gjitha elementet qenësore objektive dhe subjektive të veprës penale Ngasja në 

gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 379 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së,  për të cilën akuzohet i 

pandehuri. Andaj, gjykata të njëjtin e shpalli fajtor, pasi qe gjeti se penalisht është i përgjegjshëm dhe e 

gjykoj si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.     

 

Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, gjykata i vlerësoi të gjitha rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese, të cilat konform nenit 73 të KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit e të cilat janë 

me ndikim me rastin e dënimit, ashtu që si rrethana lehtësuese gjeti se: i pandehuri e pranoj fajësinë për 

veprën penale e cila i vihet në barrë, se është penduar thellë dhe ka shprehur keqardhje, se është baba i 

tre fëmijëve dhe mbajtës i vetëm i familjes, i gjendjes se dobët ekonomike.  Po ashtu i ka premtuar 

gjykatës së më nuk do të përsërisë veprën penale ndërsa rrethana veçanërisht rënduese gjykata nuk gjeti 

dhe duke u nisur nga të gjitha këto gjykata i shqiptoi dënimin si në dispozitivin e këtij aktgjykimi, me 

bindje se ky dënim është adekuat me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore dhe shkallën e përgjegjësisë 

penale të të pandehurit dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i këtij dënimi, i paraparë me nenin 50 

të KPRK-së.                                                                                 

 

Në rastin konkret gjykata vlerësoi se dënimi i shqiptuar si në dispozitivin e këtij aktgjykimi është në 

proporcion me peshën e veprës penale, me sjelljen dhe rrethanat e kryesit sipas nenit 73.par.2, të 

KPRK-së, me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore dhe përgjegjësinë e kryesit, me bindje se dënimi i 

tillë do të ndikoj në risocializimin dhe riedukimin e kryesit, si dhe do të ndikoj tek të tjerët të mos 

kryejnë vepra penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, çka është edhe 

qëllimi i dënimit sipas nenit 41 të KPRK-së.  

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor është marrë 

në bazë të nenit 450  par.2 pika 2.6  të KPPK-së. Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit u mor 

në bazë të Ligjit nr.05/L-036, për kompensimin e viktimave të krimit. 

 

Në bazë të nenit 463, par. 1 dhe 2, të KPPK, pala e dëmtuar është udhëzuar në kontest civil për 

realizimin e kërkesës pasurore-juridike. 

 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve 248 dhe 365 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi.  

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i përgjithshëm-Divizioni Penal 

P.nr.3714/2016, të dt.31.12.2019 

 

B.Profesional                                                                                    Gjyqtarja e vetme gjykuese 

Lavdim Mehmeti                                                                                                   Medie Bytyçi 

 

UDHËZIMI JURIDIK: 

Kundër këtij aktgjykimi ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar brenda pesëmbëdhjetë (15) 

ditësh, nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimit. Ankesa bëhet përmes kësaj Gjykate, për Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë. 


