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NË EMËR TE POPULLIT    

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - DEGA NË NOVOBËDË - 

Departamenti i përgjithshëm, përmes gjyqtarit Hasan Sadiku, me sekretaren 

juridike Vlora Selmani -Rahimi, në çështjen  penale kundër të akuzuarit Zh. D. nga 

fshati L., Komuna e Novobërdës, për shkak të veprës penale ngasje ne gjendje të 

pa aftë apo të dehur  nga neni 379 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-

së,duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan, 

PP.II.nr.1388/15, të datës 19.08.2015, të cilën e përfaqësonte prokurorja e shtetit 

Huma Jetishi,pas mbajtjes së séances së shqyrtimit fillestar dhe publik  me datë 

08.02.2016,mori dhe publikisht shpalli  këtë, 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I akuzuari Zh.D,nga babai B.dhe nena D…., e lindur  S.,i lindur më …….në, 

fshatin,L. Komuna e Novobërdës, Serb, shtetas e Republikës së Kosovës, i pa 

martuar, i gjendjes së mesme ekonomike, më parë i pa gjykuar dhe nuk zhvillohet  

procedurë tjetër penale ndaj tij, 

 

ë sh t  ë   f a j t o r 

 

Sepse më datën 05.08.2015, rreth orës 05:00 min,në rrugën magjistrale 

Gjilan Prishtinë ,I pandehuri duke qenë nen ndikimin e alkoolit me 2.80 promil ,ka 

drejtuar automjetin e markës “……me targa të regjistrimit ….,veprime të cilat janë 

në kundërshtim me dispozitat ligjore nga neni 227 i ligjit për Sigurinë në 

komunikacionin rrugor ,ashtu që me të arritur në fsh.Ll. të komunës së, 

Novoberdës,afër shkollës kalon në shiritin e majt të rrugës ,ku me pjesën e majt të 

automjetit “….”me targa të regjistrimit ….,të cilin ka qenë duke e drejtuar 

S…S…me ç’rast përveç dëmeve material lëndime trupore pëson I dëmtuari S.S.,I 

cili për shkak të lëndimeve të psuara ka qenë I detyruar të kërkoj ndihmë mjeksore 

në Emergjencën e Spitalit Regjional në Gjilan ,sipas raportit mjeksor me nr.të 

portokollit 15321të dates 05.08.2015  

-me çka ka kryer  vepër  penale,ngasja në gjendje të pa aftë apo të dehur nga 

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

 

Andaj gjykata duke u bazuar ,në nenet 4, 41, 49,50, 51,52,73, 74, 75, 76 të 

KPRK-së, si dhe neni 365 të KPPRK-së të akuzuarit I shqipton,  

 



D ë n i m   m e   k u s h t  

  

      Ashtu që të akuzuarin D…ZH..i caktohet  dënim me burgim në kohë zgjatje 

prej 6 (gjashtë) muajve  , të cilin dënim i akuzuari,  nuk do ta mbajë ,në qoftë se në 

afat prej 12(dymbdhjetë) mujave ,nga dita e plotfuqishmëris së këtij aktgjykimi, 

nuk kryen ndonjë vepër tjeter penale , në të kundërtën dënimi me kusht ka për të iu 

revokuar. 

Ndaj të pandehurit të larëcekur shqiptohet edhe dënimi plotsues marrja e 

lejes së vozitjës ,në kohëzgjatje prej dy muajve ,nga dita e plotëfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

I dëmtuari S. S.,nga fsh. B.,Komuna e Gjilanit për realizimin e kërkesës 

pasuroro juridike udhëzohet ne kontest civil . 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, pranë kësaj gjykate, ka paraqitur aktakuzën 

PP.II nr.1388/15, të datës 19.08.2015 kundër të akuzuarit D.zh., nga fsh.L., 

Komuna e Novobërdës, ngasja në gjendje të pa aftë apo të dehur nga neni 379 

paragrafi 2lidhur me paragrafin 1të KPRK-së 

Gjykata ka mbajtur seancën për shqyrtimin fillestar në të ciën ka prezentuar 

Prokurorja e shtetit ,Huma Jetishi ,dhe I pandehuri D.Zh. 

 

Gjykata e ka njoftuar të akuzuarin me të drejtat e tij në kuptim të nenit 246 

paragrafi 1 I KPRK-së  pastaj Prokurori e shtetit ia ka lexuar aktakuzën për veprën 

e cila I vëhet në barrë ,pas njoftimit I akuzuari ,ka deklaruar se në tërësi e ka 

kuptuar aktin akuzues pa vërejtje ,duke pranuar fajsinë , për veprën penale ,,ngasja 

në gjendje të pa aftë apo të dehur nga neni 379 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1të 

KPRK-së,në pajtim me përshkrimin faktik sin ë dispozitiv të aktakuzes . 

Prokurorja e shtetit në fjalën përfundimtare deklaroj:Mbes në tërsi pranë 

aktakuzës pasi që në shqyrtimin e sotëm gjyqesor i akuzuari ka pranuar fajin për të 

cilin pranim gjykata e ka njoftuar me pasojat dhe favoret e pranimit të fajsisë ,ku 

mbi bazën e këtij pranimi dhe provat  tjera që gjenden në shkresat e lëndës dhe 

propozoi gjykatës që mbi bazën e këtyre provave të akuzuarin ta shpall fajtor dhe 

ta denoj me denim meritor sipas ligjit ,përkitazi me caktimin dhe llojin e dënimit I 

propozoj gjykatës që ky denim të jetë në proporcion me shkallën e përgjegjësisë 

penale ,rrezikshmërinë shoqërore ,po ashtu në bazë të nenit 62 paragrafi 2 

nënparagrafi 2.5të KPRK-së ,propozoj që ndaj të akuzuarit krahas denimit kryesor 

të shqiptohet edhedënimi plotsues ,marrja e lejes së vozitjes ,në kohëzgjatje prej dy 

muajve ,pas plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 



  I akuzuari D.Zh…në fjalën përfundimtare deklaron, pendohem për kryerjen 

e kësaj vepre penale  dhe i premtoj gjykatës se në të ardhmën kurr nuk do të kryej 

ndonjë vepër tjetër penale ,dhe se do të jetë më I kujdesëshëm gjatë ngasjës së 

veturës ,po ashtu kërkoj nga gjykata që brenda mundsive ligjore të më shqiptoi nji 

denim ma të butë.  

 

Pasi gjykata pas ndëgjimit të palëve ka konstatuar se janë përmbushur të 

gjitha kushtet për  pranimin i fajsisë nga ana etë akuzuarit ,konformë nenit 248 

parag..1,nënparagrafët :1.1,1.2,1.3dhe 1.4të KPRK-së,kështu që gjendja faktike 

lidhur me veprën penale , nuk është kontestuese . 

 

Andaj gjykata ka gjetur se I akuzuari ,në vendin dhe kohën e përshkruar sin 

ë dispozitiv të aktgjykimit , ka kryer veprën penale ,Uzurprim I pa ligjshëm I 

pronës së palujtshme nga neni 332 paragrafi 1i KPRK-së,prandaj të akuzuarin e 

shpalli fajtor dhe I shqiptoj dënimin me kusht sin ë dispozitiv të aktgjykimit . 

 

Me rastine përcaktimit të llojit dhe lartsisë së dënimit , gjykata i pati 

parasysh të gjitha rrethanat  të cilat kan ndikim që dënimi të jetë më I butë apo më 

I rëndë ,ashtu siq e parasheh edhe dispozita e nenit 73dhe 75 të KPRK-së. 

 

Gjykata në rastin konkret ka gjetur rethanat veçanarisht lehtsuese të cilat 

rrethana tregojnë se edhe me shqiptimin e dënimit të kushtzuar do të arrihet qëllimi 

I dënimit I paraparë me nenin 41dhe 50 të KPRK-së. 

 

Si rrethanë lehtësuese për të pandehurin ,gjykata pati parasysh se ai ka 

pranuar fajsinë për veprën penale të kryer ,është penduar për të njejtën .Ndërsa si 

rrethanë rënduese për të pandehurin gjykata ia mori për bazë shkallën e 

përgjegjësisë penale dhe rrezikshmërinë shoqërore të kësaj vepre penale si dhe 

lëndimet e pesuara nga I dëmtuari . 

 

Me dënimin e shqiptuar të pandehurit ,gjykata vlerëson se do të arrihet 

qëllimi I dënimit ashtu që të pandehurindo ta parandaloj që në të ardhmen që të 

mos kryej vepra tjera penale dhe do të ndikoj tek qytetarët tjerë të përmbahen nga 

kryerja e veprave penale . 

 

Për shpenzimet e procedures penale është marrë në bazë të nenit 453 parag.1 

e në lidhje me nenin 450 parag.1nën parag.2.6 të të KPRK-së. 

 



Gjykata në pajtim me nenin 463, parag. 2 i KPPK-së, të  dëmtuarin 

S…S…nga fsh.B.., për realizimin e kërkesës pasuroro – juridike e udhëzon në 

kontest civil. 

Nga të cekurat më lartë gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.   

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, DEGA NË NOVOBËRDË –  

 

Departamenti i pergjithshëm. 

 

P.nr. 45/2016, më 08.02.2016 

 

 

   Sekretarja juridike                                                             Gj y q t a r i                              

Vlora Selmani Rahimi,                                     Hasan Sadiku,  

 

 

Këshilla  Juridike: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në  afat prej 

15 ditësh nga dita  e marrjes së këtij  aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

përmes kësaj gjykate. 

 


