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     GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i përgjithshëm  

Divizioni Penal përmes gjyqtares së vetme gjykuese Snezhana Mihajlloviq, me 

sekretaren juridike Suzana Kovaçeviq në lëndën penale kundër të pandehurit M.B. 

nga fshati ..., Komuna e ..., për shkak të veprës penale ngasja në gjendje të paaftë 

apo të dehur nga neni 379 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. sipas 

aktakuzës së Prokurorisë themelore në Gjilan PP.nr.46/18 të datës 15.01.2018, pas 

mbajtjes së shqyrtimit fillestar, me datën 21.03.2018, në prezencë të palëve 

publikisht shpallë 

 

                                          A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

      I.I pandehuri M.B., nga babai Z. dhe nëna V.e lindur V., i lindur më data e 

lindjes...  në ..., jeton në ..., i martuar, baba i dy fëmijëve, i arsimuar, ka të kryer 

zanatin për bravar, i papunë, i gjendjes së mesme ekonomike, deri më tani i 

pagjykuar, nuk zhvillohet procedurë për vepër tjetër penale, serb, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

                               

                                            Ë S H T Ë  F A J  T  O  R 

 

       Me datë 29.12.2017, rreth orës 23:05 minuta, në fshatin ... të Komunës së ..., 

në rrugën magjistrale ...-..., përballë Hotel “ ... ”, prej oficerëve të NJTR të DRP në 

... është takuar dhe ndalur në kohën ku i njëjti në gjendje të paaftë dhe nën 

ndikimin e alkoolit në masën prej 0.54 promilave ishte duke e drejtuar automjetin e 

tij të udhëtarëve të markës “ ... ” me ngjyrë të kaltër dhe targa të regjistrimit ..., në 

atë mënyrë që paraprakisht i njëjti konsumon alkool, pastaj e merr dhe e drejton 

automjetin në fjalë dhe me të arritur në vendin e përmendur ka shkelur paragrafin 1 

të nenit 53 të Ligjit Nr.05/L-088 për rregullat e trafikut rrugor dhe ka rrezikuar 

jetën e njerëzve dhe pasurinë, në atë mënyrë që nuk iu është përmbajtur 

dispozitave të lartëpërmendura të ligjit  në fjalë që kanë të bëjnë me obligimin e 

shoferit sipas të cilit “shoferi duhet t’ua përshtatë shpejtësinë e lëvizjes, kushteve 

atmosferike, ngarkesës së mjetit, dendësisë së trafikut, gjendjes psikofizike të tij 

dhe aftësive personale të tij, ashtu që të jetë në gjendje ta ndal mjetin para çdo 

pengese që mund të paraqitet në kushte të dhëna brenda kufijve të fushëpamjes, 

përkatësisht të mund të veproj me kohë” lehtë ka menduar se edhe përkundër 

këtyre lëshimeve nuk do të shkaktoj pasojë të ndaluar, ashtu që me të arritur në 

vendin e përmendur, për shkak të ngasjes së automjetit në gjendje të dehur dhe 

mospërshtatjes së shpejtësisë kushteve dhe vetive të rrugës e humb kontrollin mbi 

automjet, me kohë nuk mund ta ndal të njëjtin dhe për pasojë me pjesën e 



përparme e godet në pjesën e pasme automjetin për pasagjer të markës “ ... ” me 

targa të regjistrimit ...të cilin ishte duke e drejtuar i dëmtuari A.M. nga ... i cili e 

kishte zvogëluar shpejtësinë për shkak të kolonës me qëllim që ti jap përparësi 

kalimi automjetit për pasagjer të markës “ ... ” me targa të regjistrimit ... të cilin me 

këtë rast ishte duke e drejtuar i dëmtuari tjetër R.S. nga fshati ...  i komunës së ..., 

por që nga forca goditëse ky me anën e djathtë të pjesës së përparme të automjetit 

të tij e godet në anën e majtë të pjesës së pasme automjetin “ ... ” me ç’rast përveç 

dëmit material në vlerë të pa përcaktuar në automjete, lëndime të lehta trupore në 

formë të ndrydhjeve të regjionit lumbosakral dhe përdredhje të unazave të qafës, 

me pasoja të përkohshme për shëndetin i kishte shkaktuar me këtë rast edhe të 

dëmtuarit A.M.nga ..., 

 

-me çka ka kryer veprën penale ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur nga 

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

 

         Andaj gjykata duke u bazuar në dispozitat e nenit 4, 7, 17, 40, 41, 42, 46, 73 

dhe 74 të KPRK-së  si dhe nenit 248 dhe 365,të  KPPK-së  të pandehurin  

 

 

                                                  GJ  Y  K  O  N 

 

 

         I.ME DËNIM ME GJOBË në shumë prej 200 (dyqind) Euro të cilën i 

akuzuari është i obliguar ta paguaj me plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi, në të 

kundërtën gjykata të njëjtën do ta zëvendësoj në dënim me burg, ashtu që për çdo 

ditë burg do të llogaritet nga 20 euro. 

 

         II.Të dëmtuarit A.M. nga ... dhe R.S. nga fshati ... udhëzohen që të drejtën e 

tyre pasurore-juridike ta realizojnë në kontest civil. 

 

        III. Në përputhje me nenin 39 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 të Ligjit për 

kompensimin e viktimave të krimit, i pandehuri obligohet që në emër të taksave 

për kompensimin e viktimave të paguaj taksën prej 30 (tridhjetë) Euro. 

 

        IV. I akuzuari obligohet që në emër të paushallit të paguaj shumën prej 20 

Euro si dhe shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të kësaj 

gjykate në afat prej 15 ditëve. 

 

 

 

                                            A r s y e t i m 

 



          Prokuroria Themelore në Gjilan, ka ngritur aktakuzë  kundër të pandehurit 

M.B. nga fshati ..., për shkak të veprës penale ngasja në gjendje të paaftë apo të 

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

dhe i ka propozuar gjykatës që të pandehurin ta shpall fajtor dhe ta dënojë sipas 

ligjit. 

 

          Gjatë dëgjimit fillestar të mbajtur me 21.03.2018, ku është lexuar aktakuza 

nga prokurori i shtetit PP.nr.46/18 të datës 15.01.2018 dhe pas leximit të aktakuzës 

i pandehuri B.M. nga ... ka deklaruar që e ka kuptuar aktakuzën dhe veprën penale 

që i vihet në barrë, duke shtuar që e pranon fajësinë  për kryerjen e kësaj vepre 

penale dhe i ka premtuar gjykatës që nuk do të përsëris vepra penale të tilla ose të 

ngjajshme, që do të jetë i kujdesshëm gjatë vozitjes, që i vjen keq që ka ardh deri te 

aksidenti, dhe e lut gjykatën që t’i shqiptojë një dënim më të butë. 

  

         Në shqyrtimin fillestar dhe publik  gjyqtarja individuale mori aktvendim me 

të cilin aprovoi pranimin e fajësisë, pasi që janë plotësuar të gjitha kushtet për një 

gjë të tillë. Në këtë aspekt gjyqtarja individuale ka konstatuar që i pandehuri ka 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, që pranimi është bërë 

vullnetarisht nga ana e të pandehurit dhe që pranimi i fajësisë përmban të gjitha 

faktet që i përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore 

apo gabime faktike. 

 

          Konform këtyre, gjyqtarja individuale ka vërtetuar gjendjen faktike si në 

vijim: 

           -që i pandehuri B.M. nga ..., ka kryer veprën penale ngasja në gjendje të 

paaftë apo të dehur nga neni 379 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.  

     

           Neni 379  parasheh që çdo person që drejton automjetin motorik në gjendje 

të paaftë apo të dehur ose çfarëdo substanca  tjera psikotropike , do të dënohet me 

dënim me gjobë ose dënim me burg në kohëzgjatje deri në tri vite. 

 

          Pasi që veprimi i të pandehurit përmban të gjitha elementet të lartëcekura të 

veprës penale gjykata të pandehurin e shpall fajtor dhe e dënon sipas ligjit. 

 

        Në bazë të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së, gjatë shqiptimit të dënimit kundër të 

pandehurit, gjykata mori parasysh të gjitha rrethanat që ndikojnë në llojin dhe 

lartësinë e dënimit. Si rrethanë lehtësuese gjykata ka marr parasysh faktin që i 

pandehuri nuk ka qenë i gjykuar deri më tani, që pendohet për kryerjen e veprës 

penale me premtimin që në të ardhmen nuk do të përsëris çfarëdo lloji të veprës 

penale. 

 

     Rrethana rënduese nuk ka pasur. 

 



        Me bindjen e kësaj gjykate shqiptimin e dënimit me gjobë kundër të 

pandehurit dhe duke pas parasysh rrethanat të cekura më lartë  ky vendim  është i 

drejtë dhe në përputhshmëri me peshën e veprës penale dhe shkallën e 

përgjegjësisë penale të të pandehurit. 

 

        Gjyqtarja individuale gjithashtu konstatoi që edhe me këtë dënim mund të 

arrihet qëllimi i dënimit i paraparë sipas nenit 41 të KPRK-së dhe që do të 

parandaloj të pandehurin në kryerjen e veprave penale në të ardhmen, që të 

parandaloj persona të tjerë që të kryejnë vepra penale, ngritjen e moralit dhe 

forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit.  

 

 

         Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është bazuar në nenin 453 të 

KPRK-së. 

             Nga të cekurat e mësipërme është vendosur si në dispozitiv të këtij 

Aktgjykimi. 

  

                         GJYKATA THEMELORE NË GJILAN  

                                   Departamenti i përgjithshëm 

                                P.nr.68/18 të datës 21.03.2018 

 

 

Sekretarja juridike,                                               Gjyqtarja e vetme gjykuese 

Suzana Kovaçeviq                                                   Snezhana Mihajlloviq 

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës  

                      së Apelit në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm , në                                                                                    

                      afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të njëjtit. Ankesa                                                            

                                          në dy kopje dorëzohet nëpërmes kësaj gjykate. 

 

  Përktheu: 

Ardijana Aliu 

 


