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Numri i lëndës: 2020:097166 

Datë: 12.02.2021 

Numri i dokumentit:     01504612 

 P.nr.769/20 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, 

DIVIZIONI PENAL, gjyqtarja e vetme gjykuese Sadije Selmani, me procesmbajtësen Imihane 

Ramadani – praktikante pranë kësaj gjykate -procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të 

akuzuarit V.K. nga Prizreni, me numër personal .... për shkak të veprës penale, ngasja në gjendje 

të paaftë apo të dehur nga neni 371 par.3 të KPK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm PP/II.nr.295-10/2020 të datës 08.09.2020, 

pas mbajtjes së seancës publike për shqyrtimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, me 

dt.27.01.2021, në prezencën e Prokurorit të Shtetit Labinot Jetishi, të akuzuarit dhe mbrojtësit të 

tij  av.Agron Karatash nga Prizreni, mori dhe publikisht shpalli këtë:     

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari:  

 

 V.K. nga i ati H.  dhe e ëma Sh. e vajzërisë M. i lindur më .... në Prizren, në rr. .... pa nr. 

ka të kryer shkollën e mesme, 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 19.01.2020, rreth orës 04:40 minuta, në Prizren, në lagjen .... në rrugën 

transite Prizren-Suharekë, saktësisht në afërsi të udhëkryqit të rrugës që shpie në hyrje të 

autostradës dhe rrugës për në Suharekë, i akuzuari V.K. duke vepruar në kundërshtim me nenin 

233 të Ligjit nr. 05/L-088 për Rregullat e Trafikut Rrugor, ashtu që drejton automjetin .... ngjyrë 

kafe, me targa .... në gjendje të paaftësisë psiko-fizike për shkak të ndikimit të alkoolit, në gjendje 

të dehjes, me 0.94% (promilë) alkool në gjak, duke mos e përshtatë shpejtësinë e lëvizjes 

kushteve të rrugës dhe motit (për shkak të ngricave), kur arrin në kthesën në udhëkryq, humb 

kontrollin mbi mjetin dhe devijon në pjesën e djathtë të rrugës, duke u përplasur në rrethojat 

metalike të rrugës, si rrjedhojë e përplasjes vetura rrotullohet disa herë dhe përfundimisht mbetet 

në pozicion të mbrapshtë me goma lart, me ç’rast lëndime trupore të rënda pëson bashkudhëtari, 

i dëmtuari E.B. ndërsa bashkudhëtari tjetër M.K. dhe vetë i akuzuari V.K. pësojnë lëndime 

trupore të lehta, ndërsa vetura si dhe rrethojat mbrojtëse të rrugës pësojnë dëm material.  
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Këso dore ka kryer veprën penale, ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 

371 par.3 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata në kuptim të nenit të lartshënuar dhe neneve 4, 6, 7, 17, 38, 39, 40, 42, 43, 

44, 69, 71, 79 të KPRK-së dhe 365 të KPPRK-së të akuzuarin e gjykon me: 

 

 

DËNIM ME BURGIM 

 

  - Në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj i cili dënim me pëlqimin e të akuzuarit i 

zëvendësohet në dënim me gjobë në shumë prej 900 € (nëntëqindë 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, përkatësisht 45 (dyzetë e 

pesë) ditë burgim. 

 

Obligohet i akuzuari që ti paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës penale dhe atë: në 

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

50 euro, në emër të ekspertizës së komunikacionit shumën prej 40.88 euro 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.  

 

Të dëmtuarit: E.(A)B. nga Prizreni, rr. .... dhe M.(F)K. nga Prizreni rr ..... për realizimin 

e kërkesës pasurore juridike, udhëzohen në kontest civil.  

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar aktakuzë 

nën numrin PP/II.nr.295-10/2020 të datës 08.09.2020, ndaj të akuzuarit V.K. nga Prizreni, për 

shkak të veprës penale, ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 371 par.3 të KPRK-së 

dhe kësaj gjykate ja ka paraqitur edhe marrëveshjen me shkrim mbi pranimin e fajësisë PP/II.nr. 

295-10/2020 të datës 02.09.2020. 

 

Gjykata gjatë seancës së shqyrtimit të marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë ka dëgjuar 

të akuzuarin, mbrojtësin e tij dhe prokurorin e shtetit. 

  

Prokurori i Shtetit-Labinot Jetishi gjatë seancës së shqyrtimit të marrëveshjes mbi 

pranimin e fajësisë ka deklaruar se, marrëveshja e arritur mbi pranimin e fajësisë e lidhur në mes 

të pandehurit V.K. në praninë e mbrojtësit të tij dhe prokurorisë është në harmoni dhe në 

përputhje të plotë me nenin 233 të KPP-së, meqë i akuzuari me vullnet të lirë dhe pa presion e 

ka nënshkruar këtë marrëveshje dhe se ky pranim i fajësisë mbështetet në faktet dhe provat që 

gjenden në shkresat e lëndës, andaj i propozojmë gjykatës që marrëveshjen e arritur të 

dt.02.09.2020 ta pranoj.  

 

          Mbrojtësi i akuzuarit V.K.– avokati Agron Karatash, gjatë seancës ka deklaruar se jam 

konsultuar me të mbrojturin tim lidhur me rastin  duke ia shpjeguar drejtat dhe detyrimet që ia 

njeh legjislacioni penal me theks të veçantë kemi diskutuar Institutin juridik të marrëveshjes së 

pranimit të fajësisë, ku i njëjti ka shprehur gatishmërinë që marrëveshjen ta lidh me vullnetin e 

tij të plotë dhe të lirë, natyrisht duke pasur parasysh të gjitha të drejtat dhe pasojat ligjore të 

marrëveshjes ashtu që pranë prokurorisë së shtetit në praninë time i mbrojturi im ka nënshkruar 
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marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, andaj mendojmë se marrëveshja si e tillë është përpiluar 

dhe nënshkruar konform nenit 233 të KPP-së dhe njëherit i propozojmë gjykatës që ta aprovoj 

të njëjtën. 

 

I akuzuari V.K. gjatë seancës ka deklaruar se pajtohet me fjalët e mbrojtësit të tij.   

 

Gjykata pas dëgjimit të pikëpamjeve të prokurorit të shtetit, të akuzuarit dhe mbrojtësit 

së tij, lidhur me pranimin e fajësisë sipas marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë konstatoi se i 

akuzuari V.K. ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë është bërë 

vullnetarisht nga i akuzuari pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij av.Agron 

Karatash, i akuzuari nuk ka qenë i detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranojë 

fajësinë, pranimi i fajësisë mbështetet në fakte dhe prova materiale të rastit konkret të cilat 

paraqiten në aktakuzë dhe se nuk ekziston asnjë nga rrethanat që parapara me dispozitat e nenit 

253 par.1 dhe 2 të KPPRK-së për hudhjen e aktakuzës. 

Gjatë seancës rreth dënimit Prokurori i Shtetit Labinot Jetishi ka deklaruar se sa i përket 

dënimit mbështet në tërësi dënimin si në marrëveshjen e arritur të dt.02.09.2020. 

 

 Mbrojtësi i të akuzuarit V.K.–avokati Agron Karatash rreth dënimit i cili është propozuar 

në marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë deklaron se duke pasur parasysh faktin se marrëveshja 

mbi pranimin e fajësisë është aprovuar nga gjykata po ashtu duke pasur parasysh se i mbrojturi 

im është i gjendjes së dobët ekonomike, është i martuar dhe baba i tre fëmijëve, kërkoj nga 

gjykata që t’ia shqiptojë dënimin më të ulët të propozuar si në marrëveshje dhe t’ia mundësoj të 

njëjtit që dënimin e shqiptuar ta paguaj në këste.  

 

I akuzuari V.K. rreth dënimit ka deklaruar se pajtohet në tërësi me fjalët e mbrojtësit të 

tij. 

 

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

K. 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 ta 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 dëgjuar deklaratat 

e të gjitha palëve dhe ka pranuar dënimin e propozuar sipas marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë 

duke marrë parasysh edhe rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 69 të KP-së, 

të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Gjykata si rrethana pati parasysh 

rrethanat në të cilat është kryer vepra penale ashtu që i akuzuari me vetëdije përdor alkool dhe 

pastaj në atë gjendje drejton automjetin, shkallën e dëmit të shkaktuar me ç’rast janë shkaktuar 

lëndime të rënda trupore, ndërsa si rrethana lehtësuese ka vlerësuar, pranimin e fajësisë nga ana 

e akuzuarit, dhe ate që në fazat e hershme të procedurës me lidhjen e marrëveshjes mbi pranimin 

e fajësisë dhe premtimin se në të ardhmen do të tregojë kujdes më të shtuar. Andaj gjykata ka 

ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të shqiptimit, do të arrihet efekti 

dhe qëllimi i tij nga neni 38 të KP-së dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës 

është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i 

akuzuari dhe sipas bindjes së gjykatës ky dënim do të ndikojë mjaftueshëm tek i akuzuari që në 

të ardhmen të përmbahet nga veprime të tilla inkriminuese. 

 

Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike është marrë konform nenit 463 par.2 të KPPK-

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

par.1 të KPPK-së. 

 

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

 

2020:097166, 27.01.2021 

 

Procesmbajtëse                                                           Gjyqtarja e vetme gjykuese 

Imihane Ramadani                                     Sadije Selmani 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët nuk kanë të drejtën e ankesës për shkak 

të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike. Ankesa për bazat tjera 

mund të ushtrohet në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës 

së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate. 


	Gjatë seancës rreth dënimit Prokurori i Shtetit Labinot Jetishi ka deklaruar se sa i përket dënimit mbështet në tërësi dënimin si në marrëveshjen e arritur të dt.02.09.2020.

