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                                                                                               P.nr.60/2022                                                                                                                           

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN- Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Fatmir 

Krasniqi, me sekretaren juridike Fatime Bajraktari, në lënden penale kundër të pandehurit D.H.,  nga 

Arbana-Prizren, dhe mbrojtesit te tije av.D.N., nga Prizreni, për shkak te vepres penale sulmi nga neni 

184 par.1 te KP-se, dhe vepra penale posedim i paautorizuar i narkotikeve, substancave psikotrope ose 

analoge nga neni 269 par.2 lidhur me par.1 te KP-se,  sipas propozimit te prokurorit themelor te shtetit 

ne Prizren, per shqiptimin e mases se trajtimit te detyrueshem  psikiatrik  ne ndalim, PP.nr.2299-13/21 

te dt.26.01.2022, ne seancen e shqyrtimit fillestar gjyqesor, ne prezencen e paleve, te pandehurit e 

mbrojtesit te tij, prokurorit te shtetit Naim Gashit, me datë 03.10.2022 mori këtë: 

 

                                                 A K T V E N D I M 
 

 

I pandehuri D.H.,, nga i ati ......., e ema ......., e vajezerise ......., i lindur me .......ne Arbane-

Prizren, ku edhe tani jeton ne rr. .......pnr, me shkolle fillore te kryer, i pamartuar, i pa pune, i gjendjes 

se dobet ekonomike, shqiptar, shtetas i R. se Kosoves, me nr.pers. ........  

  

 

    E SH T E   P E R GJ E GJ E S 

 

I. Me datën 09.11.2021, rreth orës 13:00, në Prizren, rruga “.......”, saktësisht afër picerisë 

“.......”, i pandehuri në gjendje të paaftësisë mendore, përdor forcën ndaj personit tjetër 

përkatësisht të dëmtuarit P.B., , në atë mënyrë që, derisa i dëmtuari ishte duke shkuar tek piceria 

“.......”, kur arrin para picerisë e takon të pandehurin i cili papritmas e sulmon fizikisht dhe atë 

duke e goditur me grusht në fytyrë duke e rrëzuar në tokë, me ç’ rast i shkakton lëndime trupore, 

mirëpo duke pasur parasysh se i dëmtuari nuk ka kërkuar tretman mjekësor dhe në mungesë të 

raportit mjekësor nuk janë konstatuar lëndimet trupore.   

 

-me këto veprime ne gjendje te paaftesise mendore ka kryer veprën penale: Sulmi nga neni 

184 par.1, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, (KPRK) Kodi Nr.06/L-074. 
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II. Se me datë 06.09.2021, rreth orës 12:43 minuta në Prizren, në lagjen Arbana, në rr. 

“.......”, gjatë një kontrolli të të pandehurit D.D., nga patrulla e policisë, i njëjti në gjendje të 

paaftësisë mendore haset në posedim të paautorizuar të narkotikut të llojit marihuanë në peshë 

prej 0.37 gram, e cila substancë është sekuestruar.    

 

-me këto veprim ne gjendje te paafteise mendore ka kryer veprën penale: Posedimi i 

paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, nga neni 269 paragrafi 2 

lidhur me par. 1 të Kodit nr. 06/L-074 Penal të Kosovës (KPRK). 

 

                                                       

Prandaj gjykata ne kuptim te nenit 85 par.1 nenpar.1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 te KPK-es dhe nenit 514 par.1 

nenpar.3.1, 3.2 e 3.3 te KPPK-es, ndaj te pandehurit i shqipton:  

 

 

     MASEN E TRAJTIMIT TE DETYRUESHEM PSIKIATRIK NE NDALIM –prane 

Repartit psikiatrik te Spitalit Regjional ne Prizren. 

 

1.Reparti i Psikiatrise ne spitalin regjional  ne Prizren obligohet qe ta trajtoj ne pikepamje 

mendore – psikiatrike te pandehurin Daradan Hogja, duke e trajtuar ne pikepamje shendetsore 

psikiatrike. 

 

2.Obligohet reparti psikiatrik i spitalit regjional ne Prizren qe me raport te veqante te njoftoj  

Gjykaten Themelore ne Prizren, per ecurine e trajtimit te obligueshem psikiatrik te Daradan 

Hogjes. 

 

3.Masen e shqiptuat te trajtimit te detyrueshem psikiatrik me ndalim, gjykata do ta pushoje kur 

te verteton se ka pushuar nevoja per trajtim te metejshem psikatrik ne repartin psikiatrik prane spitalit 

regjional ne Prizren. 

 

I pandehuri D.H., lirohet nga shpenzimet e procedures penale ne kuptim te nenit 454 te KPP-se, 

dhe te njejtat bien ne bar te mjeteve bugjetore te kesaj gjykate.  

  

                  A R S Y E T I M 

 

Prokuroria Themelore ne Prizren i ka parashtruar Gjykates Themelore ne Prizren – departamentit 

te pergjithshem penal propozim per shqiptimin e mases se trajtimit te detyrueshem psikiatrik ne ndalim 

ndaj te pandehurit D.D., nga Arbana-Prizren, me PP.nr.2299-13/21 te dt.26.01.2022, per shkak se ka 

kryer veprave penale sulmi nga neni 184 par.1 te KP-es, dhe vepra penale posedim i paautorizuar i 

narkotikeve, substancave psikotrope apo analoge nga neni 269 par.2 lidhur me par.1 te KP-se, 

 

Gjykata Themelore ne Prizren ka caktuar shqyrtimin gjyqesor kryesor ne kete çeshtje penale me 

dt.03.10.2022, si gjykate e shkalles se pare, ku vete i akuzuari pas konsulltave me mbrojtesin e tij 

av.D.N.,n, ku perveç paleve pjesemarrese ne procedure ka marrë pjese edhe dr.Valbona Blakaj nga 

Prishtina eksperte e forenzikes psikiatrike, e cila gjykates i ka dorezuar raportin me shkrim ekspertizen 

psikiatrike  te dt.10.01.2022 dhe se te njejtin e ka elaboruar, dhe e njejta ka deklaruar drejteperdrejte ne 

shqyrtimin gjyqesor se i pandehuri D.H.,, vuan nga qrregullimi mendor i nivelit psikotik, ky qrregullim 

kronik afategjate karakterizohet dhe permiresimet dhe perkeqesimet te gjendjes mendore. Ka histori 

disa vjeqare te trajtimit si ne aspektin hospitalor dhe ate ambulator. Per nje gjendje te qendrueshme dhe 

stabile eshte e domosdoshme qe te perdoret terapia e rregullt medikamentoze, e poashtu eshte e 
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nevojshme edhe perkrahja familjare dhe sociale. Meqenese prej disa muajsh D.H., ndodhet per trajtim 

ne IPFK, gjendja e tije eshte permiresuar dhe se nevoitet te vazhdohet me trajtim per nje periudhe 

kohore, per aq kohe sa per kete mendon mjeku i tije trajnues, i cili edhe do te njofton gjykaten me 

aporte te rregullta per gjendjen e shendetit mendor te D.H., dhe se ky qrregullim eshte i klasifikuar 

sipas kodit nderkombetar te semundjeve mendore me shifren F-20. Per te ekzaminuarin ne i kemi 

rekomanduar gjykates ti shqiptoje masen e trajtimit e detyrueshem psikiatrik me ndalim, mase kjo e 

cila do te zbatohej ne Spitalin regjional ne Prizren-reparti psikiatrik, sipas dinamikes se parapare nga 

mjeku trajnues lidhje me progresin e trajtimit reparti psikiatrik i spitalit ne Prizren do te njoftoj kete 

gjykate ne periudha te rregullta mujore, e kjo mase mund te  e trajtimit te detyrueshem me ndalim, 

mendojme se  do te ndikoje dhe do te jete e mjaftueshme per zvoglimin dhe perseritjen se vepra penale. 

         Mbrojtesi i te akuzuarit av.D.N., i caktuar sipas detyres zyrtare, ne fjalen e tije daklaron se 

pajtohet dhe e mbeshtet ekspertizen psikiatrike dhe mendimin e ekspertes psikiatrike Dr.V.B:, , si dhe 

ngel prane propozimit dhe mendimit te mjekut ekspert te psikiatris, qe ndaj te mbrojturit tim ti 

shqiptohet masa e trajtimit te detyrueshem psikiatrik nga se e njejta mase ne radhe te pare eshte ne 

interes te mbrojturit tim, kurse i propozoj gjykates qe trajtimi te jete ne liri.  

Nga provat faktet dhe rrethanat e vertetuara ne kete çeshtje penale, ku i akuzuari vullnetarisht e 

pranoi fajesine per vepren penale e cila i vihet ne barre, kjo gjykate gjeti se i pandehuri ka kryer vepren 

penale te cilat i vihen ne barre, ne rrethanat e paaftesis mendore, perkatesisht aftesis se zvogluar 

esencialisht mendore, sipas ekspertit psikiatrik, po te lihet pa kujdes mjekesor, i njejti mund te perseris 

vepra dhe situata te tilla dhe paraqet rrezik per vehte dhe per te tjeret-shoqerine nga veprimet e tija te 

dhunshme, prandaj gjykata aprovoi propozimin e mjekut ekspert psikiatrik dhe prokurorit te shtetit per 

caktimin e mases se obligueshme te trajtimit te detyrueshem psikiatrik ne ndalim per te pandehurin 

D.H., ne mbeshtetje te nenit 90 te KPK-es dhe nenit 514 par.1 p.3 te KPPK-es. 

 

Me sa u tha me larte u vendos si ne shqiptim te ketij aktvendimi. 

 

            GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

                    P.nr.60/2022 te dt. 03.10.2022 

Sekretare Juridike                      Gjyqtari 

Fatime Bajraktari                               Fatmir Krasniqi 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 3 dite, pas 

ditës së pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 


