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Numri i lëndës: 2020:002846 

Datë: 14.02.2020 

Numri i dokumentit:     00835512 

 

 

P.nr.115/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

  

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Nacis Sarani, 

procesmbajtëse,  në lenden penale kundër të akuzuarit L.K, nga Prizreni, për shkak të veprave 

penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 par.1 e lidhur me nenin 28 të KPRK-

së, dhe veprës penale sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare nga neni 402 

par.5 e lidhur me par.4 të KPRK-ës, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren 

PP.nr.77-3/2020 të datës 31.01.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar në pranin e Prokurorit 

të shtetit në Prizren Elfete Purova, të akuzuarit, të dëmtuarve V.K dhe F.T, me date 10.02.2020 

morri dhe publikisht shpalli  këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari: 

 

L.K, nga i ati V. dhe nëna H. e lindur H., i lindur me datë ... në Prizren, ku edhe tani 

jeton, rruga “...”, nr...., ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë, i pa martuar, i gjendjes së 

dobët ekonomike, turk, Shtetas i Republikës Kosovës.  

 

ËSHTË FAJTOR 

 

I.Me datë 09.01.2020 rreth orës 11,30 minuta, në shtëpinë familjare pronë e babait të tij 

V.K, e cila gjendet në rrugën “...”, në Prizren, shkakton rrezik të përgjithshëm për jetën e 

njerëzve, ashtu që i pandehuri L.K, si rrjedhoje e mosmarrëveshjeve të vazhdueshme që kishte 

me babain e tij V.K, tenton të djeg shtëpinë e tij, duke spërkatur me një kont me të cilën kishte 

tretës të ngjyrave por në ato momente arrijnë zyrtarët policor në vendin e ngjarjes, duke arritur 

të pengojnë që i njëjti të mos ja ve flakën shtëpisë,  

 

Këso dore ka kryer veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 

par.1 lidhur me nenin 28 të KPRK-ës. 

 

II.Me datë 09.01.2020 rreth orës 11,30 minuta, në shtëpinë familjare e cila gjendet në 

rrugën “...”, në Prizren i pandehuri me dashje pengon personin zyrtar me forcë pengon ose 

tenton të pengoj personin zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, në atë mënyrë që për shkak se 
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ishin njoftuar për kryerjen e veprës penale të përshkruar si në dispozitën e parë, i dëmtuari F.T, 

në cilësinë e zyrtarit policor së bashku me kolegun e tij shkojnë në asistim në shtëpinë e të 

pandehurit, ku vërejnë se i pandehuri L.K kishte në dorë një çakmak, mjet për ndezjen e tretësit 

të ngjyrave, me qëllim që ta vejë në kontroll, fillojnë ta arrestojnë, ku gjatë arrestimit i njëjti 

rezistojnë, duke ia kafshuar dorën e të dëmtuarit F.T, të cilit i shkakton lëndime të lehta trupore 

të përshkruara si në akt ekspertimin, mjeko ligjore, të dr. N.H, të datës 18.01.2020,  

 

Këso dore ka kryer veprën penale pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave 

zyrtare nga neni 401 par.5 lidhur me par.4  të KPRK-ës. 

 

Andaj gjykata ne kuptim te nenit 7, 38. 39 al.1 pika 1.1, 40mpar.1 pika 1.2 lidhur me 

pikën 1.3, 43,44, 69, 70, 71,72,  356 par.1 lidhur me nenin 28 dhe  401 par.5 lidhur me par.4  të 

KPRK-ës, te akuzuarit ia shqipton:  

 

Komform nenit 44 par.1 të KPRK 

 

Për veprën penale penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 par.1 e 

lidhur me nenin 28 të KPRK-së, të përshkruar më gjerësisht nën pikën I të dispozitivit të 

aktgjykimit  

 

Dënim me gjobë në shumë prej 1.500 (një mijë e pesëqind) Euro, si dënim 

zëvendësues të dënimit paraprakisht të shqiptuar me burgim në kohëzgjatje prej 4 

(katër) muajve dhe  

 

Për veprën penale penale sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare nga 

neni 402 par.5 e lidhur me par.4 të KPRK-ës,të përshkruar më gjerësisht nën pikën II të 

dispozitivit të aktgjykimit  

 

Dënim me gjobë në shumë prej 1.000 (një mijë) Euro, si dënim zëvendësues të 

dënimit paraprakisht të shqiptuar me burgim në kohëzgjatje prej 2 (katër) muajve 

 

Komform nenit 76 par.1 dhe 2 pika 2.3 e lidhur me pikën 2.4 të akuzuarit i shiptohet 

DËNIMI UNIK 

    DËNIM ME GJOBË 

 

Në shumë prej 2.500 (dy mijë e pesëqind)) euro, si dënim zëvendësues të dënimit 

paraprakisht të shqiptuar me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve nga e cila shumë do 

ti zbritet koha e kaluar në paraburgim dhe ate nga data 08.01.2019 deri me datën 10.02.2020, 

duke llogaritur për çdo ditë të kaluar në paraburgim 20 euro, pra shuma e përgjithshme për 

kohën e kaluar në paraburgim 640 euro,  andaj i akuzuari duhet të paguaj edhe shumën e 

mbetur të dënimit të shqiptuar me gjobë dhe ate në shumë prej 1.860 euro, të cilën shumë i 

akuzuari është i obliguar ta paguaj në dy këste të barabarta dhe ate këstin e parë në afat prej 15 

ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, ndërsa këstin e dytë 30 ditë pas pagesës të 

këstit paraprakë, e në rast se dënimi i mbetur i dënimit me gjobë të shqiptuar nuk mund të 

ekzekutohet i njëjti do të zëvendësohet me dënim me burgim dhe ate në kohëzgjatje prej 6 

(gjashtë) muajve në të cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e lartëcekur në paarburgim 
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Obligohet i akuzuari qe ti paguaj shpenzimet në emër të paushallit gjyqësore shumen 

prej 20,00 Euro dhe në emër të mbrojtjes së viktimave shumën prej 30,00 Euro, në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

    A r s y e t i m  
 

Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën PP.nr.77-

3/2020 të datës 31.01.2020, kundër të akuzuarit L.K, nga Prizreni, për shkak të veprave penale 

shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 par.1 e lidhur me nenin 28 të KPRK-së, dhe 

veprës penale sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare nga neni 402 par.5 e 

lidhur me par.4 të KPRK-ës 

 

Prokurori i shtetit Elfete Purova, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: qëndroj në 

tërësi pranë aktakuzës PP.nr.77-3/2020 të datës 31.01.2020, kundër të akuzuarit L.K, nga 

Prizreni, për shkak të veprave penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nga neni 356 par.1 e 

lidhur me nenin 28 të KPRK-së, dhe veprës penale pengimi personit zyrtar gjatë kryerjes së 

detyrës zyrtare nga neni 402 par.5  e lidhur me par.4 të KPRK-ës, dhe i propozoj gjykatës që 

gjendja faktike që është vërtetuar në bazë të provave të cilat janë të bashkangjitura aktakuzës, 

pa mëdyshje vërtetohet se në veprimet e të akuzuarit janë formuar të gjitha elementet e veprave 

penale si në aktakuzë, po ashtu gjendja faktike është vërtetuar edhe nga vet deklarimi i të 

akuzuarit i cili konform dispozitave ligjore pranoi fajësinë për të dy veprat penale.  

 

Të lartë cekurat konsideroj dhe i propozoj gjykatës që ti merr parasysh me rastin e 

marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit.  

 

Pasi që i akuzuari gjendet nën masën e paraburgimit, sa i përket kësaj mase këtë i lë në 

vlerësim gjykatës.  

 

I dëmtuari V.K, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: që si palë e dëmtuar nuk 

parashtron kërkesë pronësoro juridike, pasi që të akuzuarin e ka djalë.  

 

I dëmtuari F.T, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: që si palë e dëmtuar nuk 

parashtron kërkesë pronësoro juridike, pasi që kam konsideratë që i njëjti këtë vepër nuk e ka 

kryer me dashje.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit, avokat F.J, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: pasi që i 

mbrojturi im që nga fillimi ka bashkë punuar me organet kompetente lidhur me këtë çështje 

penale që është objekt i kësaj akuze i njëjti që nga fillimi ka shprehur pendimin të tij të thellë 

për  

veprat e kryera, këtu të dëmtuarve në rend të parë babait të tij V.K, dhe zyrtarit policor F.T, si 

dhe fakti që vepra penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm nuk ka shkaktuar pasojë dhe se e 

njëjta ka mbetur në tentativë, po ashtu i propozoj gjykatës që të ketë parasysh që kemi të bëjmë 

me një person që ri në moshë, andaj qëllimi i të gjithë shoqërisë është ritutelizimi i tij, fakti që i 

njëjti të kthehet si person i dobishëm në shoqëri, këtë e them nga fakti se këtu i mbrojturi im 

L.K është edhe konsumues i substancave narkotike, andaj duke pasur parasysh të gjitha të 

cekurat më lart, pranimin e fajësisë nga i njëjti që në fillim të kësaj procedure, pendimin e tij të 

thellë, shprehjen e keq ardhjen, bashkë punimin e përgjithshëm që nga fillimi i procedurës, 

konsideroj dhe i propozoj gjykatë që të gjitha këto rrethana janë rrethana ekskluzivisht 

lehtësuese të cilat gjykata duhet ti ketë parasysh me rastin e marrjes vendimit mbi llojin dhe 

lartësisë e dënimit.  
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Po ashtu i propozoj gjykatës që unë kam marr një vendim të po kësaj gjykate me datë 

06.02.2020, dhe është e vërtetë që të njëjtën e kam atakuar me ankesë drejtuar Gjykatës të 

Apelit, por duke pasur parasysh rrethanat e krijuara sot në shqyrtimin fillestar, konsideroj se 

kanë pushuar kushtet për vazhdimin e paraburgimit, pasi që rrethanat e cekura më lart tregojnë 

se nuk ekziston më asnjë element për të cilin dhe në bazë të së cilës është marr ky vendim.  

Andaj nga të gjitha të cekurat më lart unë si mbrojtjes, dhe përpilues i ankesës tërhiqem nga 

ankesa e parashtruar kësaj gjykate kundër aktvendimit të kësaj gjykate P.nr.115/2020 të datës 

06.02.2020, për vazhdimin e paraburgimit ndaj të mbrojturit tim L.K e nga të gjitha të lartë 

cekurat i propozoj gjykatës që me ditën e sotme të njëjtit i ndërpritet kjo masë.  

 

I akuzuari L.K, në fjalën e tij përfundimtare deklaron:  në tërësi e përkrahi dhe e 

mbështes fjalën përfundimtare të mbrojtësit tim avokat F.J, duke shtuar në fund që i kërkoj 

falje publike sot para gjykatës babait tim V.K, dhe të dëmtuarit F.T, shprehi pendimin tim të 

thellë për veprat e kryera, e po ashtu i premtoj gjykatës që në të ardhmen do të jem shumë i 

kujdesshëm dhe do të përmbahem nga veprat tjera.  

 

Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

I.Me datë 09.01.2020 rreth orës 11,30 minuta, i akuzuari në shtëpinë familjare pronë e 

babait të tij V.K, e cila gjendet në rrugën “...”, në Prizren, shkakton rrezik të përgjithshëm për 

jetën e njerëzve, ashtu që i pandehuri L.K, si rrjedhoje e mosmarrëveshjeve të vazhdueshme që 

kishte me babain e tij V.K, tenton të djeg shtëpinë e tij, duke spërkatur me një kont me të cilën 

kishte tretës të ngjyrave por në ato momente arrijnë zyrtarët policor në vendin e ngjarjes, duke 

arritur të pengojnë që i njëjti të mos ja ve flakën shtëpisë,  

 

 

II.Me datë 09.01.2020 rreth orës 11,30 minuta, i akuzuari në shtëpinë familjare e cila 

gjendet në rrugën “...”, në Prizren i pandehuri me dashje pengon personin zyrtar me forcë 

pengon ose tenton të pengoj personin zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, në atë mënyrë që 

për shkak se ishin njoftuar për kryerjen e veprës penale të përshkruar si në dispozitën e parë, i 

dëmtuari F.T, në cilësinë e zyrtarit policor së bashku me kolegun e tij shkojnë në asistim në 

shtëpinë e të pandehurit, ku vërejnë se i pandehuri L.K kishte në dorë një çakmak, mjet për 

ndezjen e tretësit të ngjyrave, me qëllim që ta vejë në kontroll, fillojnë ta arrestojnë, ku gjatë 

arrestimit i njëjti rezistojnë, duke ia kafshuar dorën e të dëmtuarit F.T, të cilit i shkakton 

lëndime të lehta trupore të përshkruara si në akt ekspertimin, mjeko ligjore, të dr. N.H, të datës 

18.01.2020, 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajin, për shkak së cilës gjykata 

fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare gjykata nuk gjeti se ekziston ndonjë 

provë e pa pranueshme, gjithashtu gjykata në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit për veprën penale e cila i vihet në barrë e që pranimi i 

fajit është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzim dhe mbështete në fakte dhe prova 

materiale të cilat janë paraqitur në aktakuzë, për të cilat i akuzuari ka qenë i njoftuar me të 

gjitha provat materiale. Gjykata ka ardhur në përfundim, se pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit është bërë në pajtim me neni 248 të KPP-ës dhe faktet që përmban aktakuza, në 

veprimet e akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprave penale shkaktimi i rrezikut të 

përgjithshëm nga neni 356 par.1 e lidhur me nenin 28 të KPRK-së, dhe veprës penale sulmi 
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ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare nga neni 402 par.5 e lidhur me par.4 të 

KPRK-ës, paraprakisht duke vërtetuar përgjegjësinë e tij penalo juridike. 

 

 Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoj të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP-ës të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit 

dhe lartësisë së dënimit, duke mos e gjetur rrethanat rënduese e që si rrethanë lehtësuese është 

marrë pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit, sjellja korrekte pas kryerjes së veprës penale, 

pendimi i thellë,   konform nenit 74 gjykata mori si rrethanë lehtësuese rrethanat personale 

edhe karakterin e personit të dënuar, moshën e të njëjtit, bashkëpunimin e përgjithshëm të 

personit të gjykuar në gjykatën, bashkëpunimin vullnetar të personit të dënuar në hetimin dhe 

ndjekjen penale, pranimin e fajësisë, keq ardhjen e shfaqur nga ana e personit të dënuar, mosha 

e të akuzuarit në momentin e kryerjes së veprës penale, sjellja e tij pas konfliktit, është hera e 

parë që ka ra në konflikt me ligjin, më herët nuk ka qenë i dënuar, çka do të thotë se nuk ka ra 

ndeshë me rregullat pozitive, andaj gjykata i shqiptoi dënimin unik me gjobë Në shumë prej 

2.500 (dy mijë e pesëqind)) euro, si dënim zëvendësues të dënimit paraprakisht të shqiptuar me 

burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve nga e cila shumë do ti zbritet koha e kaluar në 

paraburgim dhe ate nga data 08.01.2019 deri me datën 10.02.2020, duke llogaritur për çdo ditë 

të kaluar në paraburgim 20 euro, pra shuma e përgjithshme për kohën e kaluar në paraburgim 

640 euro,  andaj i akuzuari duhet të paguaj edhe shumën e mbetur të dënimit të shqiptuar me 

gjobë dhe ate në shumë prej 1.860 euro, të cilën shumë i akuzuari është i obliguar ta paguaj në 

dy këste të barabarta dhe ate këstin e parë në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, ndërsa këstin e dytë 30 ditë pas pagesës të këstit paraprakë, e në rast se dënimi i 

mbetur i dënimit me gjobë të shqiptuar nuk mund të ekzekutohet i njëjti do të zëvendësohet me 

dënim me burgim dhe ate në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve në të cilin dënim do ti 

llogaritet edhe koha e lartëcekur në paarburgim duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet 

shkallës së përgjegjësisë së tij dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të 

ardhmen të jetë më i kujdesshëm dhe do të përmbahet nga veprimet e tilla.  

  

Vendimin mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim te nenit 450 

dhe 451 të KPP.  

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.115/2020 me datë 10.02.2020 

 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari  

Nacis Sarani                                                                                                         Luan Berisha  

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtës, Gjykatës së apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

të kësaj gjykate. 

 


