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Numri i lëndës: 2019:131106 

Datë: 09.03.2023 

Numri i dokumentit:     04059651 

  

                                                                                                                                 P.nr.589/2018   

    

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË DEGA NE VUSHTRRI - Departamenti i 

Përgjithshëm, Gjyqtari Agron Maxhuni,  me bashkëpunëtore profesionalë Valbona Berisha – 

Tahri, në lëndën penale ndaj të pandehurit S. L. nga fshati K. komuna e P.  për shkak të veprës 

penale Sulmi ndaj personit zyrtar  gjate kryerjes se detyrës zyrtare nga neni 410 par.2 e lidhur 

me par.1, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, (Kodi  nr. 04/L-082, tutje (KPRK), sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm 

PP.II.nr.3435/18, të datës 18.10.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, me datë 07.03.2023, 

në praninë e prokurorit të shtetit Zef Prendrecaj, si dhe mbrojtësit te pandehurit av. Muhamet 

Shala, te pandehurit S. L. të dëmtuarit N. K. të njëjtën ditë e shpalli publikisht, dhe  më datë 

08.03.2023 përpiloi këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I PANDEHURI: S. L. nga i ati M. e ëma K. e vajzërisë M. i lindur më datë ..., në fshatin K. 

komuna e P. me vendbanim ne B.- R  e S. Rr: ”B.”, nr...,  me numër personal te ID-së, ....  

bukëpjekës, i martuar, ka te kryer shkollën e mesme, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

ka qëndruar ne paraburgim nga dt. 07.09.2018 gjere me dt. 21.09.2018. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE: Me datën 07.09.2018, rreth orës 01:10 minuta, në fshatin P. komuna e V. derisa Njësia 

e trafikut rajonal- M. ne përbërje te policeve N. K. dhe I. M. qe ishin ne ketë pike kontrolli dhe 

kishin ndaluar një automjet te tipit ”M.”, ngjyre e zezë, me targa ..., te cilën e drejtonte vozitësi 

S. L. nga fshati K. komuna e P. me arsyetimin e tejkalimit te shpejtësisë nga 50km/h ne 83km/h, 

dhe kur policia i kishin treguar arsyen e ndaljes për tejkalim te shpejtësisë dhe se duhet ti 

shqiptohet gjobe për ketë dhe kishin kërkuar nga ai qe ti jepe dhënat gjeneralë, mirëpo i njëjti 

kishte refuzuar qe ti jep te dhënat gjeneralë te tij si dhe dokumentet e K. duke thëne se nuk 

posedon dokumente te K.se është shtetas i R. S. dhe se banon ne B. dhe ne ato momente del nga 

automjeti edhe pse policet e urdhërojnë qe te qëndroi ne automjet deri sa ti shqiptohet gjoba, por 

ai nuk i përfille udhëzimet e policisë dhe ju ofrohet policeve, i ofendon me fjale te ndryshme 
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banale dhe sillet ne mënyre agresive duke i penguar zyrtaret qe te shqiptojnë gjobën edhe pse 

zyrtari policor i thotë nëse vazhdon kështu duhet te arrestojnë, ai prapë vazhdon  ti pengon ata 

dhe Urdhrin policor” se prej këtij momenti është i arrestuar”, i njëjti ka rezistuar ne mënyre 

aktive dhe agresive ashtu qe nga një kundërvajtje trafiku arrin te kryej edhe vepër penale dhe atë 

duke sulmuar seriozisht zyrtarin policor – te dëmtuarin N. K. gjate kryerjes se detyrës zyrtare 

ashtu qe me duar ne shuplaken e dore se djathte dhe me këmben ne gjurin e këmbës se majte dhe 

kështu i shkakton lëndime te lehta trupore dhe atë Ndrydhje (mbretje) te indeve te buta te gjurit 

te këmbës se majtë, gërvishtje dhe dërrmishje lëkurore te gjurit te këmbës se majtët gishtit te 2-

të dhe 3-të te shuplakës se dorës se djathtë, me dëmtim te përkohshëm te shëndetit,  

  

- Me këtë ka kryer veprën penale: Sulmi ndaj personit zyrtar, gjate kryerjes se detyrës 

zyrtare nga neni 410, par.2 e lidhur me par.1, të KPRK–së.( KODI NR. 04/L-082). 

 

Andaj, Gjykata, në bazë të nenit  1, 7, 17, 21, 41, 42, 43, 47, 73, 74, e 410, të KPRK-se, dhe 

nenit 364, 449, 462 të KPPK-së, e: 

 

G J Y K O N  

 

TË PANDEHURIT: S.L. i shqipton DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) 

muajve, i cili dënim do të ekzekutohet brenda afatit prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij 

aktgjykimi. Me pëlqimin e të pandehurit i është zëvendësuar dënimi me burgim me dënim me 

gjobë në shumë prej 3000 € (tremijë euro), të cilën gjobë është i detyruar që ta paguajë në afat 

prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse i pandehuri nuk e paguan gjobën në afatin e caktuar, gjykata do të veprojë në bazë të nenit 

44 të KPRK-së, ashtu që dënimin me gjobë do t’ia zëvendësoj me dënim me burgim, duke i 

llogaritur për çdo 20 (njëzet) euro gjobë  me 1 (një) ditë burg. 

 

Koha e kaluar ne paraburgim nga data 07.09.2018 e deri me 21.09.2018, i llogaritet me rastin e 

shqiptimit të dënimit 

 

Pala e dëmtuar N. K. udhëzohet në kontekstin e rregullt civil për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike lidhur me këtë çështje penal. 

 

Detyrohet i pandehuri që të paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë në emër të paushallit 

gjyqësor shumën prej 30 € (tridhjetë) euro, si dhe në emër të taksës për kompensimin e viktimave 

të krimit shumën prej 30 € (tridhjetë) euro.  

 

Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi 

nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm.  

 

A r s y e t i m 

 

Pjesa hyrëse e aktgjykimit të arsyetuar 
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Prokuroria Themelore ne Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzën 

PP.II.nr.3435/18, të datës 18.10.2018, kundër të pandehurit S. L. për shkak të veprës penale: 

Sulm ndaj personit zyrtar  gjate kryerjes se detyrës zyrtare nga neni 410 par.2 e lidhur me par.1, 

të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, (Kodi  nr. 04/L-082, tutje (KPRK). 

 

Gjykata e ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar me datë 07.03.2023, në prani të 

prokurorit të shtetit Zef Prendrecaj dhe të akuzuarit S. L. dhe mbrojtësit te tij av. Mehmet Shala, 

ku pas leximit të aktakuzës dhe pas sqarimeve të mjaftuara nga gjykata për pasojat dhe benifitet 

e pranimit te fajësisë i pandehuri e ka pranuar fajësinë, duke shtuar se ka gabuar, shprehu pendim 

të thellë, premtimin se nuk do të përsërisë sjelljet e njëjta, i kërkoi ndjese zyrtarit policor duke 

shtuar se  nuk do te doja qe te vij ne një situatë te tillë për kryerjen e një vepre penale te tille. 

 

Deklarimet e palëve lidhur me pranimin e fajësisë 

Prokurori i shtetit Zef Prendrecaj, lidhur me pranimin e fajësisë deklaroi se pajtohem me 

pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurit, pranimi i fajësisë është i vullnetshëm i bazuar ne 

provat materiale si ne aktakuzë si dhe i propozoi gjykatës qe pranimin e fajësisë ta merr si 

rrethane lehtësuese. Ka dhënë mendimin se janë pambushur kushtet ligjore për pranimin e 

fajësisë, pranimi është bërë në mënyre vullnetare, pa presion, pranimi mbështetet në provat 

materiale që gjendet në shkresat e lëndës, prandaj i propozoi gjykatës  që ta pranoj pranimin e 

fajësisë, të njëjtin ta shpallë fajtor, ta dënoi sipas ligjit dhe me rastin e caktimit të dënimit të merr 

parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese.  

 

I dëmtuari N. K. deklaroi se e pranon pranimin e fajësisë nga i pandehuri dhe njëherit kërkoi 

kompensimin e demit lidhur me këtë çështje penale. 

 

Vlerësimi i gjykatës lidhur me plotësimin e kushteve për pranimin e fajësisë  

Gjykata, ka shqyrtuar pranimin e fajësisë te cilën e ka deklaruar i pandehuri, e në mbështetje të 

nenit 242, të KPPK-së, në këtë drejtim vlerëson se janë përmbushur kushtet ligjore për pranimin 

e fajësisë për të pandehurin. Gjykata, ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit 

është bërë në mënyrë vullnetare, se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë, duke i’u tërhequr vërejtja të pandehurit se pas pranimit të fajësisë, nuk mund të bëjnë 

ankesë për shkak të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike, por vetëm sa i përket llojit dhe 

lartësisë së dënimit, gjykata ka vërtetuar se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore 

ose gabim faktik, nga këto arsye gjykata e ka aprovuar pranimin e fajësisë të bërë nga i pandehuri. 

 

Provat e vlerësuara nga gjykata 

Gjykata, ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit mbështetet edhe në provat me 

të cilat disponon kjo gjykatë, si: shkresat e policisë me numër te rastit 2018-BD-789, të dt. 

07.09.2018, raporti i oficerit dt. 07.09.2018, raportet mjekësore, fletëparaqitje për kundërvajtje 

ne trafik e dt. 07.09.2018, te drejtat e personit te arrestuar dt. 07.09.2018, ekspertiza mjeko ligjore 

me nr ref. 01/2018, dt. 16.10.2018 nga Dr. V. K. si dhe vështrim ne foto dokumentacionin dhe 

shkresat tjera te lendes. Të gjitha këto prova janë bindëse për gjykatën dhe formojnë elementin 
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inkriminues e që në bazë te tyre dhe pranimit te fajësisë, konsiderojmë se për tej çdo dyshimi 

është vërtetuar se i pandehuri, e ka kryer veprën penale që i vihet në barrë.  

 

Gjykata, nga pranimi i fajësisë së të pandehurit dhe nga provat e cekura si më lartë, ka vërtetuar 

përtej dyshimit të bazuar se i pandehuri e ka kryer veprën penale: Sulmi ndaj personit zyrtar  

gjate kryerjes se detyrës zyrtare nga neni 410 par.2 e lidhur me par.1, të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës, (Kodi  nr. 04/L-082, tutje (KPRK- së), e për të cilën vepër penale është 

paraparë dënimi me burgim prej 6 muaj deri në 5 vjet. 

 

Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh vlerësimin e rrethanave 

lehtësuese dhe rënduese për matjen e dënimit në mbështetje të nenit 73 të KPRK-ës. Si rrethanë 

lehtësuese  gjykata e ka vlerësuar  pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit në seancën e 

shqyrtimit fillestar  në harmoni edhe  me rrethanat tjera lehtësuese si  faktin se i akuzuari ka 

pasur sjellje korrekte gjatë gjykimit dhe ka shprehur keqardhje për veprën e kryer, faktin se i 

pandehuri ka kërkuar falje dhe ka premtuar se nuk do ta përsërisë më vepër penale, gjithashtu si 

rrethana lehtësuese ka marrë parasysh faktin se ka kaluar një kohë nga kryerja e veprës penale e 

që nënkupton se tani shqiptimi i një dënimi me te rëndë ndaj tij nuk do të arrinte efektin e tij dhe 

qëllimin e dënimit siç parashihet me Kodin Penal, ndërsa  rrethanë si rënduese gjykata ka 

vlerësuar si dhe intensitetin e rrezikimit të vlerës së mbrojtur përkatësisht dëmin e shkaktuar ndaj 

të dëmtuarit, pjesëtarit të policisë së K.  

 

Ndërsa duke u bazuar në nenin 44 të KPRK-së, gjykata të pandehurit i ka zëvendësuar dënimin 

me burgim ne dënim me gjobë në shumë prej 3000 €  (tremijë euro).   

 

Gjykata çmon se dënimi i shqiptuar me gjobë është i drejtë dhe i ligjshëm, në harmoni me 

shkallën e përgjegjësisë penale dhe intensitetin e rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së mbrojtur. 

Së këndejmi me pranimin e gjitha këtyre rrethanave, nuk ka pasur vend që të pandehurit t’i 

shqiptohet dënim më i rëndë apo më i butë, sidomos gjykata ka vlerësuar se nuk mund t’i 

shqiptohet dënim me i rëndë pasi që kuptimi i një dënimi më të rëndë do te ishte vetëm kundër- 

produktiv pasi që i pandehuri kaherë i është kthyer jetës normale, nuk ka kryer më vepra të tjera 

penale. 

 

Andaj, gjykata vlerësoi se edhe me zëvendësimin e dënimit me burgim në dënim me gjobë, ndaj 

të pandehurit do të arrihet qëllimi i dënimit si në nenin 41 të KPRK-së, që të parandalojë 

kryerësin nga kryerja e veprave tjera penale në të ardhmen, të bëjë rehabilitimin në rastin konkret, 

që i pandehuri në të ardhmen të ketë kujdes të shtuar, që të mos bie në kundërshtim me ligjin, 

dhe t’i parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale. 

 

Arsyet lidhur me kërkesën pasurore juridike, shpenzimet e procedurës dhe kompensimin e 

viktimave të krimit 
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Vendimin lidhur me kërkesën pasurore – juridike, sa i përket palës së dëmtuar, gjykata e ka marrë 

në bazë të nenit 462 ku është përcaktuar se “Në aktgjykim me të cilin i akuzuari shpallet fajtor, 

gjykata mund të vendosë për kërkesën pasurore juridike të të dëmtuarit në tërësi ose pjesërisht 

dhe për pjesën e mbetur e udhëzon në kontest civil. Kur të dhënat e mbledhura në procedurë 

penale nuk paraqesin bazë të sigurt për gjykim të plotë e as të pjesërishëm, gjykata e udhëzon të 

dëmtuarin që kërkesën pasurore juridike mund ta realizojë në kontest civil”, pasi që pala e 

dëmtuar ka qenë prezentë dhe gjykata nuk ka pranuar ndonjë dokument – bazë të sigurte për të 

vendosur në lidhje me kërkesën pasurore juridike në procedurë penale. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e mori në bazë të nenit 449 të KPPK-së.  

 

Vendimin për taksën e kompensimit të viktimave të krimit gjykata e mori në bazë të nenit 39 

par.3 pika 3.1 të Ligjit nr. 05/L-36 për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 364, 449, e 462 të KPPK-ës, nga arsyet e lartcekura ka 

vendosur si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

          GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - DEGA NE VUSHTRRI 

Departamenti i Përgjithshëm  

P.nr.589/2018, datë 08.03.2023 

 

 

Bashkëpunëtore Profesionale                                                            GJYQTARI 

                                                                                                             

Valbona Berisha – Tahiri                                                                                    Agron Maxhuni 

                            

 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit 

Prishtinë,  në afat prej tridhjetë (30) ditë, llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa  dorëzohet 

përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.  

 

 

 

 


