
  

 

Pnr.1012/2016 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, përmes gjyqtarit të 

vetëm gjykues Behar Ymeri, me sekretaren juridike Igballe Azemi, në lëndën penale kundër të 

pandehurit N. Sh. me vendbanim në fshatin. K. Gj., me mbrojtësin avokati H. L.me autorizim në 

shkresat e lëndës, për shkak të veprës penale, Ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur, nga neni 379 

paragrafi 1 të KPRK-s, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan-Departamenti i 

Përgjithshëm, PP.II.nr.1466/2016, të datës 25.08.2016, të cilën e përfaqësonte Prokurori Shefik 

Mehmeti, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik dhe të sanksionit penal, në prezencën e 

prokurorit, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij më datën 15.08.2017, mori dhe publikisht shpalli këtë, 

A K T GJ Y K I M 

 
I Pandehuri N. Sh, nga i ati M, e ëma M e lindur S, i lindur më dt. ..në fshatin M, Komuna e Gj.ku 

edhe tani jeton, tregtar, ka të kryer shkollën fillore, i pa martuar, i gjendjes së varfër ekonomike, 

shqiptar, shtetas i R. Kosovës, më parë i pa dënuar dhe nuk udhëhiqet procedurë tjetër penale. 

 

                                                           Ë SH T Ë   F A J T O R   

  

Me datën 06.08.2015,  rreth orës 17:50 minuta, në Gj.në rr. ,”..,” në gjendje të pa aftë dhe nën 

ndikimin e alkoolit në masën prej ...promilave e ka drejtuar kamionetën e markës ,,... ,, me ngjyrë të  

dhe targa të regjistrimit ...në atë mënyrë që paraprakisht konsumon alkool, pastaj e merr dhe e drejton 

kamionetën në fjalë dhe me të arritur në vendin e përmendur humbë kontrollin mbi këtë automjet dhe 

për pasoj me anësoren e kësaj kamionete e godet në pjesën e përparme të djathtë automjetin e markës 

“...”  me ngjyrë të z dhe targë të regjistrimit ..5 e cila ishte e parkuar në rrugën e lartpërmendur para 

shtëpisë nr. ... të dëmtuarit E. M. nga fshati B i komunës së Gj, dhe me këtë rast të njëjtit i shkakton 

dëm material në shumë të pa përcaktuar,  

 

me çka ka krye veprën penale ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 379 paragrafi 1 të 

KPRK-ës. 

Prandaj gjykata duke iu referuar marrëveshjes së arritur me shkrim mbi pranimin e fajësisë të 

akuzuarit N. Sh, në bazë të neneve 4, 41, 46, 73 dhe 75 të KPRK-s dhe  nenit 233 dhe 365 të 

KPPRK-s. 

E    GJ Y K O N 

 

Të akuzuarit i shqiptohet dënimi me gjobë në shumë prej 200 (dyqind euro), të cilin dënim do ta 

paguaj në afat prej 30 ditë, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Nëse i akuzuari refuzon që të paguaj dënimin me gjobë ose nuk është në gjendje ta paguajë atë, 

atëherë dënimi me gjobë me pajtimin e të pandehurit mund të zëvendësohet në punë në dobi të 

përgjithshme. Nëse i pandehuri nuk pajtohet me zëvendësimin e dënimit me gjobë në punë në dobi të 

përgjithshme, atëherë dënimi me gjobë do të zëvendësohet në dënim me burgim, në atë mënyrë që 

për çdo 20.00 € të dënimit me gjobë do të caktohet nga një ditë burgim.  

 

Në bazë të nenit 62 paragrafi 2, nën paragrafi 25 të KPP-s, të pandehurit i shqiptohet dënimi 

plotësues NDALIMI I DREJTIMIT TË AUTOMJETIT, në kohëzgjatje prej një viti nga data e 

plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi.  

  

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike, udhëzohen në kontest civil. 

Të akuzuarit i shqiptohet taksa në shumën prej 30 euro, konform nenit 39 paragrafi 3 nën paragrafi 

3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të krimit. 



  

Obligohet e pandehuri të paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të 

gjykatës, si dhe  paushallin gjyqësor në shumë prej 20 (njëzetë) euro, të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh  nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën e lartë cekur ndaj 

të akuzuarit për shkak të veprës penale ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 379 

paragrafi 1 të KPRK-ës. 

Prokurori i shtetit Shefik Mehmeti deklaroi: pas negocimit për marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, 

më dt.29.06.2017, kemi arritur marrëveshje mbi pranimin e fajësisë me të pandehurin, ku i njëjti 

është pajtuar që të pranoj fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës, e atë gjithnjë në pjesëmarrje dhe 

konsultim me mbrojtësin e tij. Prandaj, bazuar në këtë kërkojmë nga gjykata që konform nenit 233 

par.21 të KP që këtë marrëveshje dhe dënimin ta aprovojë. 

Mbrojtësi i të pandehurit ...deklaroi: pas konsultimit të mjaftueshëm me të mbrojturin tim  dhe pas 

negocimit  lidhur  me arritjen e marrëveshjes për pranimin e fajësisë  kemi arrit marrëveshje me PTH 

në Gjilan  e përmes së cilës është rekomanduar edhe dënimi. Nga gjykata kërkojmë që me rastin e 

pranimit të kësaj marrëveshje të merr parasysh edhe rrethanat lehtësuese për të mbrojturin tim siç 

janë pranimi i fajësisë dhe i njëjti është penduar. Andaj nga të cekurat më lartë  i propozojmë 

gjykatës që këtë marrëveshje dhe dënimin ta pranojë duke qenë  se e njëjta është lidhur në përputhmë 

me dispozitat e KPP . 

I pandehuri ...deklaroi: e ka mbështetur në tërësi deklaratën e mbrojtësit të tij, është ndier keq për 

rastin që ka ndodhur. 

Marrëveshja për pranimin e fajësisë përmbante të gjitha faktet duke bërë propozim për marrëveshjen 

e pranimit të fajësisë duke njoftuar të akuzuarin me të drejtat dhe pasojat e pranimit të fajësisë duke 

dhënë deklaratë me shkrim, se e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, të bërë në 

mënyrë vullnetare. 

Gjykata ka gjetur se i akuzuari ka bërë marrëveshje për pranimin e fajësisë dhe sanksionit penal 

mbështetur në nenin 233 të KPPRK, dhe e njëjta marrëveshje ishte në përputhje me kushtet e 

parapara me pikën 12 të këtij neni. 

Gjykata është vërtetuar se e akuzuara e ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë dhe ka 

konstatuar se nuk ekziston asnjë përjashtim si në nenin 248 të KPPRK. 

Në seancën për pranimin e fajësisë përfaqësuesi i akuzës i akuzuari dhe mbrojtësi i tij janë marrë 

vesh edhe lidhur me sanksionin penal, ashtu që të pandehurit ...ti shqiptohet dënim me gjobë në 

shumën prej 200 € (dyqind euro), të cilin dënim do ta paguaj në afat prej 30 ditë, pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil. 

Të akuzuarit i shqiptohet taksa për viktima në shumën prej 30 euro, si dhe obligohet e pandehuri të 

paguaj shpenzimet e procedurës penale. Përfaqësuesi i akuzës, e akuzuara dhe mbrojtësi i saj me 

autorizim kanë hequr dorë nga e drejta në ankesë. 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

         GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.1012/2016 të datës 15.08.2017 

 

Sekretarja Juridike,                                                                                  Gjykatësi i vetëm gjykues, 

Igballe Azemi d.v                                                    Behar Ymeri d.v 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Ky aktgjykim është i plotfuqishëm ditën e shpalljes së aktgjykimit në 

pajtim me nenin 233 par.12 pika 1, dhe pika 3. të KPPRK-ës. 


