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Numri i lëndës: 2021:148836 

Datë: 13.05.2022 

Numri i dokumentit:     03005293 

 

 P.nr.798/2021 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

DIVIZIONI PENAL, gjyqtarja e vetme gjykuese Sadije Selmani, me pjesëmarrjen e 

procesmbajtëses Verlona Pireci-praktikante pranë kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të 

akuzuarit M.M., nga Rahoveci, me nr.personal ........., i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr.1127-9/21  të datës  26.07.2021, për 

shkak të veprës penale, ngasje në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 371 par. 2 lidhur me 

par.1 të KPRK-së, pas mbajtjes së seancës publike të shqyrtimit fillestar, në prezencën e  

Prokurorit të Shtetit Fatos Ajvazi, të akuzuarit dhe të dëmtuarës B.B., , me datë 20.04.2022, mori 

dhe publikisht shpalli, ndërsa me dt.12.05.2022, përpiloi këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 
 

I akuzuari: 
 

M.M.,, nga i ati ........., e ëma ........., e vajzërisë ........., i lindur me .........në Gjakovë, ku 

jeton në rr.” .........”, pa.nr, Komuna e Rahovecit,  ka të kryer shkollën fillore, i pa punë, i  martuar, 

i ati i tre fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

       ËSHTË FAJTOR  
 

Se me datë të 13.05.2021, rreth orës 22:20 minuta, në rrugën Prizren – Gjakovë, saktësisht 

në afërsi të pompës së derivateve  “.........”, i akuzuari drejton veturën nën ndikimin e alkoolit me 

1.56% promil që paraqet gjendjen e dehur, në atë mënyrë që derisa drejtonte veturën e markës 

dhe tipit “.........”, me targa të regjistrimit ........., ngjyrë hiri, kur arrin në vendin kritik, nuk arrin 

që t’i kontrolloj veprimet e tij për shkak të gjendjes së tij të dehur, duke mos u përshtat me kushtet 

dhe rrethanat e rrugës, e humb kontrollin e drejtimit dhe ne një gjendje të tillë, në momentin 

kritik me pjesën e përparme të veturës së tij godet veturën e markës dhe tipit “.........” me targa 

të regjistrimit .........në pjesën e pasme, me ç’rast përveç dëmeve materiale në vetura, lëndime të 

lehta trupore pëson i dëmtuari- drejtuesi i veturës “.........” L.Zh., dhe bashkudhëtarja e tij B.B., , 

lëndime këto të konstatuara nga eksperti mjeko-ligjor V.H., të dhënë me datën 27.06.2021. 

 

Këso dore ka kryer veprën penale, ngasje në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 

371 par. 2 lidhur me par.1 të KPRK-së  i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 
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Andaj gjykata konform dispozitave ligjore të nenit të lartëshënuar dhe nenit 4, 7, 17, 38, 

39, 40, 42, 43, 44, 69 të KPK-së dhe nenit 365 të KPPK-së, të akuzuarin e gjykon me:  

                                   

DËNIM ME BURGIM 

 

Në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj, i cili dënim me pëlqimin e të akuzuarit, konform nenit 

44 të KPK-së, i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë prej 800 € (tetëqindë euro), të cilin 

dënim i akuzuari duhet ta paguaj në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh nga plotfuqishmëria e 

këtij aktgjykimi, e nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë, i njëjti do t’i zëvendësohet 

në dënim me burgim duke llogaritur për çdo 20 euro një (1) ditë burgim. 

 

Në mbështetje të nenit 59 par.2 nënpar.2.5 dhe nenit 64 par.1 dhe 2 të KPRK-së, të 

akuzuarit i shqiptohet: 

 

DËNIMI PLOTËSUES 

 

-Ndalimi i drejtimit të automjetit, brenda afatit prej një (1) viti, i cili afat do të llogaritet 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Koha e kaluar në burg apo në institucionin e 

kujdesit shëndetësor nuk llogaritet në kohëzgjatjen e këtij dënimi. 

 

Obligohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë, në emër të 

paushallit gjyqësor shumën prej 20 €, në emër të ekspertizës mjeko-ligjore shumën prej 20 €, në 

emër të ekspertizës së komunikacionit shumën 50 € si dhe në emër të taksës për kompensimin e 

viktimave të krimit shumën prej 30 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm.  

  

I dëmtuari L.Zh., , nga ........., rr.” .........”, nr. .........për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

E dëmtuara B.B., nga Gjakova, rr.” .........”, nr...., nuk ka parashtruar kërkesë pasurore 

juridike. 

 

 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, kësaj gjykate i ka 

parashtruar aktakuzën PP/II.nr.1127-9/21 të datës 26.07.2021, kundër të akuzuarit M.M., nga 

Rahoveci, për shkak të veprës penale, ngasje në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 371 par. 

2 lidhur me par.1 të KPRK-së.  

 

Gjykata në shqyrtimin fillestar në prezencën e palëve, pasi që u lexua aktakuza nga ana 

e prokurorit të shtetit, i shpalosi dhe bëri prezantimin e të gjitha provave materiale në të cilat 

mbështetet aktakuza e parashtruar ndaj të akuzuarit. I akuzuari pas kësaj deklaroi se ka kuptuar 

aktakuzën, nuk i kundërshton provat materiale dhe se pranon fajësinë për veprën penale e cila i 

vihet në barrë sipas aktakuzës së PTH-së në Prizren. 

 

Gjykata në shqyrtimin fillestar, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 
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Në tërësi u vërtetua se i akuzuari M.M.,, me datë të 13.05.2021, rreth orës 22:20 minuta, në 

rrugën Prizren – Gjakovë, saktësisht në afërsi të pompës së derivateve  “.........”, i akuzuari 

drejton veturën nën ndikimin e alkoolit me 1.56% promil që paraqet gjendjen e dehur, në atë 

mënyrë që derisa drejtonte veturën e markës dhe tipit .........”, me targa të regjistrimit........., 

ngjyrë hiri, kur arrin në vendin kritik, nuk arrin që t’i kontrolloj veprimet e tij për shkak të 

gjendjes së tij të dehur, duke mos u përshtat me kushtet dhe rrethanat e rrugës, e humb kontrollin 

e drejtimit dhe ne një gjendje të tillë, në momentin kritik me pjesën e përparme të veturës së tij 

godet veturën e markës dhe tipit “.........” me targa të regjistrimit .........në pjesën e pasme, me 

ç’rast përveç dëmeve materiale në vetura, lëndime të lehta trupore pëson i dëmtuari- drejtuesi i 

veturës “.........” L.Zh., dhe bashkudhëtarja e tij B.B., lëndime këto të konstatuara nga eksperti 

mjeko-ligjor V.H., të dhënë me datën 27.06.2021. 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga i akuzuari 

M.M., i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë, andaj edhe gjykata nuk ka 

administruar provat. Gjykata sipas detyrës zyrtare ka gjetur se nuk ekziston ndonjë provë e pa 

pranueshme, po ashtu në tërësi është vërtetuar se i akuzuari, ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë për veprën penale e cila i vihet në barrë dhe ky pranim është bërë pa 

kushtëzim dhe vullnetarisht nga ana e tij, se pranimi i fajësisë mbështet në fakte dhe prova të 

çështjes që përmban aktakuza dhe se i akuzuari prej fillimit të hetimeve e gjerë në këtë shqyrtim 

ka qenë i njoftuar me të gjitha provat materiale, të cilat i ka paraqitur përfaqësuesi i aktakuzës 

dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

   

 Gjykata nga të cekurat më lartë  ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin të shpall fajtor dhe ta gjykoj në bazë të ligjit, 

e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 69 të KPK-së të cilat ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Si rrethana rënduese, gjykata ka marrë parasysh 

shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, intenzitetin e rrezikimit apo të dëmtimit të vlerës 

së mbrojtur-e që në rastin konkret është jeta dhe shëndeti i njerëzve, respektivisht kemi të bëjmë 

me shkaktimin e lëndimeve trupore të të dëmtuarve të cilët janë të moshës së re. Ndërsa prej 

rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, rrethanat 

personale-se është familjar, baba i tre fëmijëve si dhe premtimin se në të ardhmen nuk do të 

përsërisë veprime kundërligjore. Kështu që gjykata erdhi në përfundim se me dënimin e 

shqiptuar është e pritshme të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë në nenin 38 të KP-së, duke 

konsideruar se ky dënim është në proporcion me peshën e veprës penale, shkallën e përgjegjësisë 

penale të akuzuarit, rrethanat dhe mënyrën e kryerjes si dhe personalitetin e tij, përkatësisht 

parandalimi i kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen (preventiva speciale) dhe 

njëkohësisht të parandalojë personat tjerë nga kryerja e veprave penale (preventiva gjenerale), e 

poashtu me bindje se në rastin konkret do të arrihet të evitohet në masë të madhe përhapja e 

veprave penale të kësaj natyre. 

 

 Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike është marrë konformë nenit 463 par.2 të KPK-

së. 
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           Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, është marrë konform nenit 450 dhe 453 

par.1 të KPP-së. 

 

Vendimi për kompenzimin e viktimave të krimit është marrë në kuptim të nenit 39 

parag.3 pika 1 të Ligjit nr.05/L-036. 

 

 Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.                   

 

   

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, DIVIZIONI PENAL 

2021:148836 

           P.nr.798/2021, me datë 20.04.2022 

 

Procesmbajtësja                                             Gjyqtarja e vetme gjykuese 
 Verlona Pireci                                           Sadije Selmani 

 

  

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


