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Numri i dokumentit:     00627946 

 

 

P.nr.499/19 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË,DEGA SKENDERAJ, Departamenti i 
Përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm gjykues Mentor Hajraj  dhe me procesmbajtësen 
Aferdita Isufi, në çështjen penale kundër të akuzuarit S. (V) A nga fsh. ... komuna ..., për 
shkak të veprës penale Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare  nga 
neni 410 par.1 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 
Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.5174/2018 të dt.25.10.2019, pas 
mbajtjes së shqyrtimit fillestar më datën 19.11.201, në të cilin prezent ishin Prokurori i 
Shtetit – Sllobodan Bakiq, i akuzuari S.A dhe mbrojtësi i të akuzuarit av. Q.R, me 
dt.20.11.2019, e mori dhe me pas publikisht e shpalli, ndërsa me dt.22.11.2019, e përpiloi 
kёtё:  

A K T G J Y K I M 

 I akuzuari S.A , i biri i V., e ëma Sh., e vajzërisë G., i lindur me dt...., në fsh. ..., komuna e ..., 
ku edhe tani jeton, shqiptar,  shtetas i Republikës sё Kosovës, ka të kryer shkollën fillore, i 
martuar, baba i tre fëmijëve, i pa pune, i gjendjes së dobёt ekonomike,  me numër 
personal:.... 

 
Ë S H T Ë   F A J T O R 

 
SEPSE: Me datën 27.11.2018 rreth orës 13:20 min, në fshatin ...-Skenderaj, saktësisht në 
autolarjen afër shtëpisë së të pandehurit S.A, derisa puntoret e Ujesjellsit Rajonal ishin 
duke kontrolluar për kyçje ilegale në rrjet, i dëmtuari F.Sh punëtor i kompanisë në fjale i 
cili ishte në kryerjen e detyrës zyrtare, fillimisht e udhëzon të pandehurin së duhet të 
shkoje në zyrat e ujësjellësit rajonal për të bere marrëveshje për borxhin dhe për ri-kyçje, 
i pandehuri në shenje revolte i drejtohet me fjalët “a e din ti së unë nuk ja q... nenën 
askujt” e kap një fshese (brushe me bisht) e sulmon të dëmtuarin me qellim që të njëjtin 
ta godas mirëpo ndërhynë punëtori tjetër i kompanisë H.B i cili ia kap fshesën dhe e 
ndalon të pandehurin që ta godasë të dëmtuarin.  
 
Mё kёtё ka kryer veprën penale: Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës 
zyrtare  nga neni 410 par.1 të KPRK-së.  
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Andaj gjykata në bazë të kёsaj dispozite ligjore lidhur me nenin  41, 49, 50, 51, 52  dhe 73 
tё KPRK-sё,  dhe nenit 365, 450, 453 dhe 463 të KPP-së, e:  
 

GJYKON 
-DËNIM TË KUSHTEZUAR- 

 
Tё akuzuarit, gjykata i përcakton dënim me burgim nё kohëzgjatje prej gjashtë (6) muaj, i 
cili dënim nuk do tё ekzekutohet nëse i akuzuari nё afatin prej një (1) vjet nuk kryen 
vepër tjetër penale.  

Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguaj shumë 
prej 20 euro, nё emër të paushallit  gjyqësor shumën prej 10  euro, dhe në emër të Fondit 
për kompensimin e viktimave obligohet të paguaj shumën prej 30 euro, tё cilat është i 
obliguar që t’i paguaj në afatin  prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi. 
 
Pala e dëmtuar F.Sh nga ... Rr. “...” Lagja ..., për realizimin e kërkesës pasurore-juridik 
gjykata e udhëzon në kontest të rregullt civil. 
 

- A r s y e t i m i – 
 
Prokuroria Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm me aktakuzën e saj 
PP.II.nr.5174/2018 të dt.25.10.2019, e ka akuzuar S. (V) A nga fsh. ... komuna ..., për shkak 
tё veprës penale Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare  nga neni 
410 par.1 të KPRK-së.  
 
Gjykata në këtë çështje penale me dt.19.11.2019, e ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të 
cilin shqyrtim aktakuzë në kёtё gjykatë e përfaqësoj prokurori i shtetit pranë Prokurorisë 
Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm Sllobodan Bakiq. 
 
Nё kёtё shqyrtim fillestar gjykata e njoftoj tё akuzuarin S.A me tё drejtat e tij procedurale, 
i njëjti deklaroi së i ka kuptuar të drejtat e tij sa i përket mbrojtësit deklaroi së me 
autorizim e ka autorizuar av. Q.R. 
 
Pas leximit të aktakuzës,  gjykata tё akuzuarin e ka njoftuar hollësisht me pasojat e 
pranimit tё fajësisë, i njëjti ka deklaruar së i ka kuptuar pasojat e pranimit tё fajësisë e me 
pas u deklarua se e pranon fajësinë në tërësi për kryerjen e veprës penale për të cilën 
akuzohet sipas aktakuzës, njëherësh shprehu keqardhje për rastin që ka ndodhur, i 
premtoi gjykatës së nuk do t’i përsërisë veprimet e tilla. 
 
Pas pranimit të fajësisë nga i akuzuari, gjykata e kërkojë mendimin nga prokurori i 
shtetit, i cili me kёtё rast deklaroi së i akuzuari pranimin e fajësisë e ka bёrё nё mënyrë 
vullnetare pa imponime, ky pranim i fajësisë ka mbështetje nё shkresat e lëndës andaj  i 
propozoj gjykatës që ta aprovoj kёtё pranim fajësie. 
 
Mbrojtësi i të akuzuarit av. Q.R deklaroi së i mbrojturi im me vetëdije të plote e ka 
pranuar veprën penale ndihet i penduar thelle për veprimin e tij. I mbrojturi im ёshtё 
pajtuar me të dëmtuarin dhe nuk kane asnjë lloj problemi në mes vete kërkoi nga gjykata 
që t’i merr parasysh këto rrethana lehtësuese: pranimin e fajësisë, keqardhjen e shfaqur, 
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sjelljen e tij pas kryerjes së veprës penale, rrethanat tjera së i njëjti ёshtё i martuar, baba i 
tre fëmijëve, i gjendjes së dobёt ekonomike. 
 
Pas pranimit të fajësisë nga i akuzuari dhe pas marrjes së mendimit nga  prokurori i 
shtetit dhe nga mbrojtësi i tё akuzuarit, gjyqtari i vetëm gjykues në bazë të dispozitës 
ligjore nga neni 248 parag. 4 të KPP-së ka marrë vendim me të cilin e ka pranuar 
pranimin e fajësisë nga i akuzuari lidhur me veprën penale e cila i vihet në barrë sipas 
kësaj aktakuze ngase konsideroj se pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare nga 
i akuzuari dhe se i njëjti i ka kuptuar pasojat e pranimit të fajësisë, i cili pranim është 
mbështetur në provat materiale të cilat gjenden në shkresat e kësaj lënde, dhe nuk ka 
zbatuar procedurën e provave por  ka vazhduar me shqiptimin e dënimit si në 
dispozitivin e këtij aktgjykimi.  
   
Gjendjen faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi gjykata e vërtetoi para se gjithash nga 
pranimi i fajësisë nga i akuzuari, pranim i cili ishte i vullnetshëm  dhe  i mbështetur  në të 
gjitha pikat e aktakuzës, si dhe nga provat materiale të cilat gjinden në shkresat e lëndës 
në raport me të akuzuarin, siç ishin: Raporti i Oficerit S.Ç i dt.27.11.2018, shënimi zyrtar i 
dt.27.11.2018, procesverbalin KRU-Mitrovice i dt.27.11.2018, deklarata e të dëmtuarit 
dhëne në SP-Skenderaj me dt.27.11.20108, deklaratat e dëshmitarëve dhënë në SP-
Skenderaj me dt.27.11.2018, deklarata e të pandehurit e dt.27.11.2018, dhe nga shkresat 
e lendes e të përshkruara si në aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë - 
Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.5174/18, andaj gjykata duke u bazuar në provat e 
cekura si më lartë të akuzuarin e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënimin si në dispozitiv të 
këtij aktgjykimi.  
 
Në bazë të gjendjes faktike të pakontestueshme, gjykata vërteton se me veprimet 
inkriminuese të tё akuzuarit përmbushen të gjitha elementet qenësore të veprës penale 
Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare  nga neni 410 par.1 të KPRK-
së, ngase i njëjti me datën 27.11.2018 rreth orës 13:20 min, në fshatin ...-Skenderaj, 
saktësisht në autolarjen afër shtëpisë së të pandehurit S.A, derisa punëtorët e Ujësjellësit 
Rajonal ishin duke kontrolluar për kyçje ilegale në rrjet, i dëmtuari F.Sh punëtor i 
kompanisë në fjale i cili ishte në kryerjen e detyrës zyrtare, fillimisht e udhëzon të 
pandehurin së duhet të shkoje në zyrat e ujësjellësit rajonal për të bere marrëveshje për 
borxhin dhe për ri-kyçje, i pandehuri në shenje revolte i drejtohet me fjalët “a e din ti së 
unë nuk ja q... nenën askujt” e kap një fshese (brushe me bisht) e sulmon të dëmtuarin me 
qellim që të njëjtin ta godas mirëpo ndërhynë punëtori tjetër i kompanisë H.B i cili ia kap 
fshesën dhe e ndalon të pandehurin që ta godasë të dëmtuarin, për çka gjykata gjeti se i 
akuzuari në aspektin penalo-juridik është përgjegjës dhe i shqiptojë dënim si në 
dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 
Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata i pati parasysh  minimumin dhe 
maksimumin e dënimit tё paraparë pёr veprën penale pёr tё cilin akuzohet i akuzuari, 
pastaj qëllimin e dënimit si dhe të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara 
në nenin 73 të KPRK-së, e në rastin konkret për të akuzuarin, si rrethanë lehtësuese gjeti 
faktin se i njëjti gjatë shqyrtimit fillestar e pranoi në tërësi fajësinë lidhur me aktakuzën e 
cila i vihej në barrë me çka gjykatës i ndihmojë në masë të madhe në vërtetimin e drejtë 
të gjendjes faktike, gjithashtu rrethanë lehtësuese gjykata gjeti sjelljen e tij korrekte në 
gjykatë,  pastaj rrethanat e tij personale se i njëjti është i martuar, baba i 3 (gjashtë) 
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fëmijëve,  ndërsa si rrethanë rënduese gjeti faktin së i akuzuari veprën penale e ka kryer 
me dashje.  

Andaj, gjykata duke u bazuar në rrethanat e cekura si më lartë të akuzuarit i shqiptojë 
dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindje se ky dënim është adekuat me 
shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer penale dhe shkallën e 
përgjegjësisë penale të të akuzuarit, dhe se me një  dënim të tillë do të arrihet qëllimi i 
dënimit i paraparë me nenin 38 të KPRK-së, që të parandalojë kryesin nga kryerja e 
veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij, të parandalojë personat e 
tjerë nga kryerja e veprave të tilla penale, të shprehë gjykimin shoqëror për veprën 
penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

Vendimin për udhëzimin e palës se dëmtuar – F.Sh nga Skenderaj Rr. “Dëshmoret e 
Kombit” Lagja I,  në kontest të rregullt civil për realizimin e kërkesës pasurore juridike, 
Gjykata e mori në bazë tё nenit 463 par.1 dhe 2 të KPP- 

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

bazë të nenit 450 parag.1 dhe 2 pika 2. 6 lidhur me nenin 453 parag.1 dhe 2 të KPP-së. 

            
Nga si u tha me lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

         GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, DEGA SKENDERAJ 
                              - Departamenti i Përgjithshëm - 
                                P.nr.499/2019, dt.22.11.2019 

 
Procesmbajtësja                            Gjyqtari i vetëm gjykues         
Aferdita Isufi                                                                                                  Mentor Hajraj 
 
 
KËSHILLA JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa nё afatin prej 15  
ditësh nga dita e pranimit tё tij, përmes kësaj gjykate, për gjykatën e Apelit në Prishtinë.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


