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Numri i lëndës: 2021:002331 

Datë: 11.01.2021 

Numri i dokumentit:     01396580 

                                                                                                          P.nr.05/2021 

 

NE EMER TE POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE Departamenti i përgjithshëm, më Gjyqtarin 

Gëzim Ademi, duke vendosur në lëndën penale ndaj të pandehurit L.L., nga Beogradi, Republika 

e Sërbisë, për shkak të veprës penale Ngasja ne gjendje te paafte apo te dehur nga neni 371 par.1 

te KPRK-ës, duke vendosur lidhur me Aktakuzën e Prokurorisë Themelore ne Mitrovice 

Departamenti përgjithshëm P.II.nr.12/21 e dt.08.01.2021, dhe kërkesën për shqiptimin e urdhrit 

ndëshkimor të paraqitur në Aktakuzë, pa mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor, me datë 08.01.2021, 

merrë  këtë: 
 

 

A  K  T  G J Y  K  I  M 
 

PRANOHET kërkesa e Prokurorisë Themelore ne Mitrovice Departamenti i përgjithshëm 

P.II.nr.12/21 e dt.08.01.2021 dhe kjo Gjykate i jep ketë; 
 

 

URDHER  NDESHKIMOR 
 

I akuzuari; 

L.L., nga i ati R., e ëma V., e gjinisë V., me nr. personal..., me vendbanim në Beograd, Republika 

e Sërbisë, Sërb, Shtetas i Republikës së Sërbisë. 
 

 

ËSHTË  FAJTOR 
 

 

SEPSE: Me dt.07.01.2021, në orën 20:30 min., në rrugën nacionale Prishtinë-Mitrovicë, ka 

vozitur automjetin motorrik nën ndikimin e alkoolit dhe ka shkaktuar aksident në atë mënyrë që 

ka vozitur automjetin..., me ngjyrë..., me targa..., në gjendje të dehur e konstatuar me aparatin 

Alco Quant 6020+ të matur me 1.76 promil, duke vozitur me shpejtësi të pa aplikueshme në 

rrugë, ka filluar tejkalimin e më shumë veturave në vendin ku ajo është e ndaluar me ligj, vijën 

e plotë dhe gjatë tentativës për tu kthyer në shiritin e tij, me pjesën e përparme të djathtë të 

veturës së tij ka goditur në pjesën e përparme të majtë të veturës së markës..., ngjyrë..., me 

tabela..., të cilin e drejtonte B.M. 

 

Me ketë ka kryer veprën Ngasja ne gjendje te paafte apo te dehur nga neni 371 par.1 te 

KPRK-së. 

 

Andaj gjykata ne baze te nenit 4, 7, 17, 38, 43, 69 të KPRK-së dhe nenit 359, 360, 361, 365, 366, 

të KPP-se i; 
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S H Q I P T O N 

 

DENIM  MË GJOBË ne shumë prej 250€ (dyqindepesëdhjetë euro), te cilin dënim do ta paguaj 

në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Nëse i akuzuari nuk e paguan gjobën në afatin e caktuar, Gjykata do te veproj ne baze te nenit 

43 te KPRK-se, dhe deri ne zëvendësimin e dënimit me gjobë me dënim me burgim duke 

llogaritur 20€ për një ditë të kaluar me burg. 

  

I akuzuari obligohet që në emër te shpenzimeve e procedurale te paguaj shumen prej 20€, ndërsa 

ne emër te paushallit gjyqësorë te paguaj shumën prej 20€, ne afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nen pasojat e përmbarimit te dhunshem. 

 

Ne mbështetje te nenit 463 te KPP-se, palët e dëmtuara për realizimin e kërkesës  pasurore 

juridikë janë udhëzuar ne kontestin civile juridik. 
 

 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore ne Mitrovice Departamenti i përgjithshëm, ka parashtruar Aktakuzën 

P.II.nr.12/21 e dt.08.01.2021, se bashku me kërkesën për shqiptimin e urdhrit ndëshkimor, 

kundër L.L., nga Beogradi, Republika e Sërbisë, për shkak të veprës penale Vozitje ngasja ne 

gjendje te paafte apo te dehur nga neni 371 par.1 te KPRK-së. 

 

Gjykata shqyrtoj Aktakuzën dhe kërkesën për shqiptimin e urdhrit ndëshkimor dhe gjeti se 

Aktakuza dhe kërkesa janë të bazuar ne baze te nenit 495 te KPPK-se, gjeti se janë plotësuar 

kushtet nga neni 493 i KPP-ës, që pa u mbajtur shqyrtimi gjyqësor të merr vendim për urdhër 

ndëshkimorë si në dispozitiv, pasi qe nga shkresat e lëndës vërtetohet se ka prova të mjaftueshme, 

të cilat vërtetojnë fajësinë e te akuzuarit se ka kryer veprën penale e cila i vihen në barrë sipas 

Aktakuzës se Prokurorit te Shtetit. 

 

Gjykata, vlerëson se në rastin konkret ekzistojnë provat te cilat janë të mjaftueshme e për të 

vërtetuare fajësinë e të pandehurit, se ka kryer veprën penale e për të cilën ngarkohet, sipas 

aktakuzës se prokurorisë, kjo vërtetohet nga provat si vijojnë dhe atë nga Raporti i aksidentit të 

Komunikacionit të dt.07.01.2021, Procesverbali mbi marrjen në pyetje të të pandehurit L.L.i 

dt.08.01.2021 dhënë në polici, deklaratën e të dëmtuarit B.M., e dhënë në polici me 

dt.08.01.2021, Procesverbali mbi ekzaminimin e alkoolit në organizëm ku është konstatuar 

prezenca e alkoolit të i pandehuri me 1.76 promil, Raporti mjekësor i të dëmtuarit B.M. i 

dt.07.01.2021,  Fotodokumentacioni në shkresat e lëndës, te gjitha këto vërtetojnë veprimet ne 

kuptim te veprës penale  me te  cilën akuzohet  i pandehuri. 

 

Sipas KPRK-se, vepra penale Ngasja ne gjendje te paafte apo te dehur nga neni 371 par.1 te 

KPRK-së, dënimi për këtë vepër penale është dënim me gjobe apo burgim deri në tre (3) vite. 

 

Gjykata në përputhje me nenin 69 të KPRK-se, me rastin e caktimit të lartësisë së dënimit me 

gjobë, vlerësoj se një dënim i tille është adekuat dhe është i përballueshëm në raport me gjendjen 

e tij ekonomike dhe me këtë dënim do te arrihet qëllimi i dënimit, i cili parashihet me  nenin  38  

te  KPRK-së  dhe se  i pandehuri  do  te përmbahet dhe te ketë sidomos kujdes te shtuar ne 

trafikun publik ne mënyrë qe te mos rrezikohet jeta, shëndeti dhe pasuria materiale e peronave 

ne trafikun publik. 

 



 Numri i lëndës: 2021:002331 
 Datë: 11.01.2021 
 Numri i dokumentit: 01396580 
 

3 (3)  

   
2
0
2
1
:0
0
2
3
3
2

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor, gjykata e mori komfor 

nenit 450 të KPP-ës. 

 

Ne mbështetje te nenit 463 te KPP-se, palët e dëmtuara për realizimin e kërkesës  pasurore 

juridikë janë udhëzuar ne kontestin civile juridik. 

        

Nga theksimet e theksuara si me lartë u vendos si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE 

Departamenti i përgjithshëm 

P.nr.05/2021 dt.08.01.2021 

                               

                                                                                                                                      Gjyqtari 

                                                                                                                                 Gëzim Ademi 

  

 

 

 

Këshilla Juridike: Kundër këtij aktgjykimi pala ka te drejtë kundërshtimi, ne afat prej 8 (tete) 

ditësh, nga dita e pranimit, kundërshtimi i parashtrohet kësaj gjykate.  

 


