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Numri i lëndës: 2021:023275 

Datë: 06.05.2021 

Numri i dokumentit:     01762298 

 
PKR.nr.89/21 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA, sipas 

Kryetares së trupit gjykues, Nushe Kuka Mekaj, me bashkëpunëtoren profesionale Elzana Kastrati, në 

çështjen penale kundër të pandehurit L. L., për shkak të veprës penale Ngasje në gjendje të paaftë apo të 

dehur nga neni 371 par.4 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë, Departamenti 

për Krime të Rënda PP.I.nr.72/21 të datës 20.04.2021, pas mbajtës së seancës së shqyrtimit fillestar me 

datë 23.04.2021, në prezencë të pandehurit dhe mbrojtësit të tij av. M. K., pa prezencën e Prokurorit të 

Shtetit, Haxhi Sinanaj, në të njëjtën ditë bie dhe shpall publikisht, ndërsa me datë 06.05.2021, përpiloj 

këtë: 

 

          A K T G J Y K I M 

 

I pandehuri L. L., nga i ati A. dhe e ëma B., e gjinisë M., i lindur me ............ në ......., ku dhe jeton në 

rr.................. nr.1, i martuar, baba i një fëmije, ka të kryer shkollën e  mesme, i pa punë, i gjendjes së 

dobët ekonomike, me dokument identifikimi numër personal .............. lëshuar nga MPB të R. Kosovës, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. Ka qenë në paraburgim nga data Gjendet në paraburgim nga 

data 07.02.2021 deri me datë 23.04.2021. 

 

                                                             ËSHTË FAJTOR 

Për shkak se: 

 

Me datë 06.02.2021, rreth orës 23:00, në rr. “..............”, Komuna ......., pikërisht tek lokali “............”, 

drejton automjetin nën ndikim të alkoolit kur në gjak ka pasur alkool mbi (0.5 g/kg) dhe shkakton aksident 

që rezulton me vdekjen e një personi, në atë mënyrë që, përderisa po e drejtonte automjetin e tij të tipit 

“...............”, ngjyrë e zezë, me targa ............, në drejtim të rrethit tek stacioni i trenit, me shpejtësi rreth 

117 km/h, në pjesën e rrugës ku kufizimi i shpejtësisë është 30 km/h, me pjesën ballore të automjetit të 

tij, godet në derën e shoferit automjetin e tipit “............”, ngjyrë e kaltër, me targa ..............., të cilin e 

drejtonte tani i ndjeri M. K., e i cili në ato momente ishte duke u kyçur nga rruga dytësore nga ana e 

djathtë në rrugën kryesore dhe si pasojë e goditjes edhe gjen vdekjen, ndërsa si rrjedhojë e  goditjes, 

automjeti i të pandehurit përplaset në autobusin “...............”, ngjyrë e kaltër, me targa ............, me pronar 

I. B., e që ishte i parkuar jashtë rrugës në anën e majtë, e automjeti i viktimës përplaset në automjetin e 

tipit “........”, ngjyrë e kaltër, me targa ..........., po ashtu i parkuar jashtë rrugës në anën e majtë, ndërsa pas 

ekspertimeve të nevojshme, ka rezultuar se i pandehuri në kohën e aksidentit ishte nën ndikimin e alkoolit, 

me sasi nga 0.74 – 0.87 promil në gjak. 

-Me çka ka kryer veprën penale Ngasje në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 371 par.4 të KPRK-

së. 
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Andaj në aplikim të nenit 7, 17, 38, 39 par.1 nënpar.1.1¸ 42, 59 par.2 pika 2.6, 65 lidhur me 59 par.2 pika 

2.6, 69 par.3 lidhur me par.1, pika 3.5, 3.6, 3.7, 79 dhe nenin 371 par.4 të KPRK-së, si dhe nenit 360, 

365, 366, 453 par.1 lidhur me 450 par.1 dhe 2, pika 2.6, 463 të KPPRK-së, të njëjtin e: 

GJYKON 

Me dënim burgim në kohëzgjatje prej kate (4) vite, i cili do të ekzekutohet 15 ditë pas plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi, në të cilën dënim do t’i llogaritet koha e paraburgimit nga data 07.02.2021 deri me 

datë 23.04.2021. 

Konform nenit 59 par.2 pika 2.6 lidhur me nenin 65 të KPRK-së, të pandehurit i shqiptohet: 

DËNIM PLOTËSUESE  

Marrja e lejes së vozitjes e lëshuar nga MPB të R. Kosovës, për kategorinë B1, B, M, L, T, në periudhë 

kohore prej një (1) viti. 

Leja e vozitjes merret me vendim të formës së prerë të gjykatës. Koha e mbajtur në burg, apo në 

institucionin e kujdesit shëndetësorë nuk llogaritet në kohëzgjatjen e këtij dënimi. 

Pas skadimit të afatit të caktuar nga gjykata, kryerësi mund të merr lejen e re të vozitjes sipas kushteve të 

përgjithshme të parapara për marrjen e lejes përkatëse të vozitjes. 

Obligohet i pandehuri që në emër të shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, të paguaj 

shumën prej njëzet (20) €, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Obligohet i pandehuri që si taksë shtesë në emër të programit për kompensimin e viktimave të paguajë 

shumën prej pesëdhjetë (50) €, të gjitha në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

I dëmtuari A. K., për realizmin e kërkesës pasurore juridike, udhëzohet në kontest civil. 

Të pandehurit L. L., pas shpalljes së aktgjykimit, masa e paraburgimit me aktvendim të veçantë. 

                A r s y e t i m 

Historiku i rastit. 

Me datë 20.04.2021, Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti për Krime të Rënda, ka ngrit aktakuzë 

nën shenjën PP.I.nr.72/21, kundër të pandehurit L. L., për shkak të veprës penale Ngasje në gjendje të 

paaftë apo të dehur nga neni 371 par.4 të KPRK-së. 

Lënda në punë është pranuar me datë 21.04.2021. 

Me datë 23.04.2021, është caktuar dhe mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar, në të cilën seancë bazuar në 

dispozitën e nenit 244 të KPPRK-së, është konstatuar se prokurori i shtetit, ka përmbushur detyrimet që 

kanë të bëjnë me zbulimin e provave. 

 

Gjykata konform dispozitave të nenit 246 par.1 të KPPRK-së, e ka udhëzuar të pandehurin me të drejtat 

e tij. 

 

Pas leximit të aktakuzës, Kryetarja e trupit gjykues, është bindur se i pandehuri e ka kuptuar aktakuzën, i 

ka dhënë mundësinë që të deklarohet për fajësinë, duke e udhëzuar për rëndësinë dhe pasojat e pranimit 

të fajësisë, konform dispozitës së nenit 248 par.1 të KPPRK-së. 
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Pas leximit të aktakuzës i pandehuri L. L., është deklaruar fajtor për veprën penale për të cilën është 

akuzuar, i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë, pranimin e ka bërë në mënyrë vullnetare pa 

presion nga askush. 

 

Pas marrjes së mendimit nga Prokurori i Shtetit dhe mbrojtësi i të pandehurit, të cilët janë pajtuar me 

pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, Kryetarja e trupit gjykues ka aprovuar pranimin e fajësisë nga 

i pandehuri e bindur se janë përmbushur kërkesat nga neni 248 par.1 pika 1.1 deri në 1.4 të KPPRK-së, 

pranimi i fajësisë ka mbështetje në shkresat e lëndës siç janë: procesverbali mbi vend shikimin e 

aksidentit, nën numër të rastit: DR-3009-01-2021, datë 07.02.2021, raporti i aksidentit, nën numër të rastit 

DR-3009-01-2021, datë 06.02.2021, dokumentacioni i automjetit pronë e të pandehurit L. L., tiketa mbi 

matjen e sasisë së alkoolit në gjak për të pandehurin L. L., e datës 07.02.2021, ora 02:15, raporti mjekësor 

nga Spitali i Përgjithshëm, Emergjenca Pejë, nën numër të protokollit 2149, datë 06.02.2021, deklarata e 

dëshmitarit A. L., e dhënë në vendngjarje, me datë 07.02.2021, skica e vendit të ngjarjes, e punuar më 

dorë nga zyrtari policor Sh. P. #7408, nën numër të rastit: DR-3009-01-2021, datë 06.02.2021, fotografitë 

nga vendi i ngjarjes, ekspertiza e aksidentit të trafikut e datës 15.02.2021, e punuar nga eksperti i 

komunikacionit Y. K., raporti mjekësor për vdekjen e të ndjerit M. K., nën numër të protokollit 2149, 

datë 06.02.2021, akt-ekspertimi toksikologjik mjeko-ligjor, i datës 03.03.2021, dokumentacioni i 

automjetit, pronë e viktimës M. K., një (1) CD, video incizim nga vendi i ngjarjes, raporti i autopsisë, nën 

numër MA21-033, datë 08.02.2021, certifikata e kalibrimit të pajisjes (numër serik: A419813) për matjen 

e sasisë së alkoolit në gjak, dhe nuk ka gjetur se aktakuza përmban shkelje të qarta ligjore apo gabime 

faktike. 

 

Konform nenit 248 par.4 të KPPRK-së, gjykata ka vazhduar me seancën për caktim të dënimit. 

 

Prokurori i Shtetit, me rastin e marrjes së vendimit për dënimin i ka propozuar gjykatës, që si rrethanë 

lehtësuese të merret pranimi i fajësisë. Ndërsa si rrethana rënduese ka propozuar që të merret tejkalimi i 

shpejtësisë në vendinin ku është e kufizuar, si dhe faktin që i njëjti pas kryerjes së veprës penale është 

larguar nga vendi i ngjarjes për tu paraqitur me vonë në Polici, po ashtu ka propozuar që ndaj të njëjtit, 

gjykata të shqiptojë dhe dënimin plotësuese, konfiskimin e lejes së vozitjes. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit L. L., av. M. K., me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin i ka propozuar 

gjykatës që pos pranimit të fajësisë të merr për bazë dhe pendimin e tij të thellë dhe të sinqertë, premtimin 

se familjes së të ndjerit do t’i qëndroj afër me aq sa ka mundësi, rrethanën se pranimi i fajësisë në këtë 

fazë të procedurës argumenton shkallen e lartë të përgjegjësisë së tij që shtetit mos t’i shkaktojë 

shpenzime të mëtutjeshme, ndërsa familjes së të ndjerit dhimbje më të mëdha. Sa i përket rrethanave 

rënduese, ndan mendimin se nuk ekzistojnë asnjë nga ato të potencuara nga Prokurori i Shtetit. 

 

I pandehuri L. L., e ka mbështetur deklaratën e mbrojtësit të tij. 

 

Në bazë të pranimit të plotë të fajësisë të të pandehurit, si dhe në bazë të shkresave të lëndës të cituara 

më lartë, gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit ekzistojnë të gjitha elementet qenësore subjektive 

dhe objektive të veprës penale Ngasje në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 371 par.4 të KPRK-së. 

 

Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, gjykata për të pandehurin mori parasysh rrethanat lehtësuese 

dhe rënduese që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit në pajtim me nenin 69 par.3 lidhur me par.1, 

pika 3.5, 3.6 të KPRK-së, ku si rrethanë lehtësuese mori pranimin e fajësisë, keqardhjen e shfaqur në 

mënyrë publike, me parë i pa dënuar, derisa rrethana rënduese në pajtim me nenin 69 par.1 pika 3.7 të 

KPRK-së, mori sjelljen e të pandehurit pas kryerjes së veprës penale përkatësisht largimin e tij nga vendi 

i ngjarjes, i cili nuk tentojë të ndihmojë tani të ndjerin, ta dërgojë në spital apo së paku të lajmërojë 

emergjencën për t’i dhënë ndihmë.  

 

Gjykata ka vlerësuar se dënimi i shqiptuar si në dispozitiv të aktgjykimit, është në proporcion me peshën 

e veprës penale, me sjelljet dhe rrethanat e kryesit sipas nenit 69 par.1 të KP-së, shkallën e rrezikshmërisë 

shoqërore dhe përgjegjësinë së tij, me bindje se dënimi i tillë do të ndikojë në risocializimin dhe 
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riedukimin e kryesve, si dhe do të ndikojë tek të tjerët të mos kryejnë vepra penale, ngritjen e moralit dhe 

forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, çka është edhe qëllimi i dënimit sipas nenit 38 të KPRK-së. 

 

Vendimi lidhur me dënimin plotësuese u morr në aplikim të nenit 65 lidhur me nenin 59 par.2 pika 2.6 të 

KPRK-së, meqenëse janë plotësuar kushtet e parapara me këtë dispozitë ligjore, përkatësisht i pandehuri 

ka kryer vepër penale kundër sigurisë së trafikut publik, me të cilën ka shkaktuar vdekjen e një personi, 

të njëjtit i është shqiptuar dënimi kryesor në këtë rast me burgim dhe rrethanat e kryerjes së veprës penale 

tregojnë se i njëjti në të ardhmen mund të rrezikojë trafikun publik, pas parasysh se automjetin e ka 

drejtuar nën ndikim të alkoolit ku në gjak ka pasur alkool nga 0.74-0.87 promila, me shpejtësi rreth 

117km/h, në pjesën e rrugës ku kufizimi i shpejtësisë është 30km/h. 

 

Vendimi për udhëzimin e të dëmtuarit, lidhur me realizmin e kërkesës pasurore juridike në kontest civil, 

u morr konform nenit 463 të KPPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor, është marrë 

në bazë të nenit 453 par.1 lidhur me nenin 450 par.1 dhe 2 pika 2.6 të KPPRK-së. 

 

Vendimi me të cilin të pandehurit L. L., i është llogaritur koha e kaluar në paraburgim nga data 07.02.2021 

deri me datë 23.04.2021, është bazuar në nenin 79 të KPRK-së. 

 

Vendimi për taksat e kompensimit të viktimave të krimit, është marrë në bazë të qarkores për zbatimin e 

ligjit.NR.05/L-36. 

 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi konform nenit 365 të KPPRK-së. 

 

      GJYKATA THEMELORE PEJË 

     Departamenti për Krime të Rënda 

     PKR.nr.89/21 

 

Bashkëpunëtore profesionale                                                  Kryetarja e trupit gjykues  
Elzana Kastrati                                                                                 Nushe Kuka Mekaj 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa  

në afat prej 15 ditësh, Gjykatës së Apelit në Prishtinë,  

pas marrjes së të njëjtit, e përmes kësaj gjykate. 


