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Numri i dokumentit:     03543113 

 

                                                                                           

P.nr.934/22 

 

                GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm-penal, 

gjyqtari Fatmir Krasniqi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Fatime Bajraktari, në çështjen 

penale ndaj të akuzuarit L.L., nga Prizreni, dhe mbrojtesit te tije av.A.K., nga Prizreni, për shkak 

të dyshimit të bazuar se në gjendje të aftësisë esenciale te zvogeluar mendore ka kryer veprën 

penale pengimi i personit zyrtar gjate kryerjes se detyrave zyrtare nga  neni 401 par.5 lidhur me 

par.1 të Kodit nr.06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-së),  sipas aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore te shtetit në Prizren PP/II.nr.1569-3/22 të datës 07.09.2022, pas mbajtjes 

së shqyrtimit fillestar gjyqësor në praninë e  Prokurorisë Themelore te shtetit në Prizren –Shpend 

Binaj, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, me datë 15.09.2022 mori dhe shpalli këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

  I akuzuari L.L.,, nga i ati ........., dhe nëna ........., e vajzërisë ........., i lindur më datë 

........., në Prizren, ke edhe tani jeton ne rr. .........nr....., i  pamartuar, i pa pune, i gjendjes së dobët 

ekonomke, ka të kryer shkollën fillore, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër 

personal .........,. 

 

 

ËSHTË FAJTOR 
 

Me datë 21.08.2022, rreth orës 19:30 min., në Prizren, në rr.” .........”, i pandehuri me 

forcë dhe me kanosje serioze pengon personat zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, dhe atë 

zyrtarët policor/të dëmtuarit Y.K., dhe U.P., në atë mënyrë që derisa patrulla policore në përbërje 

nga zyrtarët policor të Stacionit Policor në Prizren, të dëmtuarit Ylber Kastrati dhe Uran Piraj, i 

përgjigjen rastit të një tentim vjedhje që kishte ndodhur tek shtëpia e Bashkim Demaj, ku pas 

bisedës së policëve me pronarin e shtëpisë i cili deklaronte se L.L.,n e kishte parë tek çatia e 

shtëpisë dhe ky ishte i frikësuar se mos i kishte hyrë në shtëpi, në atë moment tensionohet situata 

ku disa femra shanin e fyenin B.D., në atë moment nga shtëpia e tij del i pandehuri L.L.,, niset 

në drejtim për ta sulmuar B.D.,  me ç‘rast reagojnë zyrtarët policor me qëllim të ndaljes së tij, 

ku gjatë tentimit për arrestim, i pandehuri me agresivitet, dhunë, reziston dhe shtynë duke i 

penguar zyrtarët policor në arrestimin-shoqërimin e tij, ku gjatë përpjekjes për arrestimin e të 

pandehurit i dëmtuari Y.K., pëson gjakderdhje në hundë, dhe pas arrestimit dhe futjes së të 
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pandehurit në automjetin zyrtar, i njëjti i kanoset zyrtarëve policor/të dëmtuarve me fjalët “po ju 

njoh, jau maj në mend fytyrat, do të keni punë me mua privatisht, do tju vendos bomba, ju nuk 

më njihni mua dhe vazhdimit shan të dëmtuarit.   

 

-me çka ka kryer veprën penale te pengimit te personit zyrtar gjate kryerjes se detyrave 

zyrtare ne gjendje te aftesise esenciale te zvogeluar mendore nga neni 401 par.5 lidhur me par.1 

të KPRK. 

 

          Andaj gjykata në kuptim të nenit 4, 7, 8, 9, 18, 38, 39, 40, 42, 69, 70, 71, 72,  e nenit 401 

par.5 lidhur me par.1  të KPRK-së, dhe nenit 365  të KPPRK-së, të akuzuarin e : 

 

GJ Y K O N 

 

        Dënimin me burgim, ne kohezgjatje prej 1 viti, ne te cilin denim do te llogaritet edhe 

koha e kaluar ne masen e paraburgimit nga dt.21.08.2022 e deri me dt.12.09.2022,   

 

   Gjykata te akuzuarin L.L.,n kuptim te dispozitave te nenit 454 te KPP-se,  lirohet nga te gjitha 

shpenzimet e procedurës penale. 

 

         Te dëmtuarit U.P., e Y.K., -zyrtar policor ne Alfa ne Prizren, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike udhëzohen në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

Gjykata në kuptim të nenit 86 par.1 nënpar.1.1, 1.2 dhe 1.3, të KPRK-së lidhur me 

nenin 514 par 3 pika 3.1, 3.2 dhe 3.3 të KPPRK-së, të pandehurit i : 

 

SHQIPTON 

1. Masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në ndalim, në spitalin rajonal –reparti 

psikiatrik ne Prizren  

 

2. Spitali rajonal-reparti psikiatrik ne Prizren obligohet që të trajtojë në pikëpamje 

psikiatrike L.L.,n, duke udhëzuar për trajtim psikaitrik shendetsor ne ndalim ne 

repartin psikaitrik. 

3. Obligohet spitali rajonal-reparti psikiatrik ne Prizren, që në periudha 6 (gjashtë) 

mujore, ta njoftoj me raport të veçantë Gjykatën Themelore në Prizren, për ecurinë e 

trajtimit të obligueshëm psikiatrik me ndalim te L.L.,t. 

 

4. Masa e shqiptuar e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në ndalim, do të jetë në fuqi 

gjer në pushimin e rrethanave-nevojave për të cilat është shqiptuar kjo masë e 

trajtimit, por që nuk mund ta kaloj periudhën prej 3 vite.  

 

5. Sankcioni penal i denimit me burgim efektev i shqiptuar ndaj të akuzuarit, sikurse në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, nuk mund të ekzekutohet derisa të ekzistojnë rrethana 

për të cilat i akuzuari duhet ti nënshtrohet trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri.     

 

 

A r s y e t i m 
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      Prokuroria Themelore e shtetit në Prizren, ka ngritur aktakuzën PP/II.nr.1569-3/22 të 

datës 07.09.2022, ndaj të pandehurit L.L., nga Prizreni, për shkak se ne gjendje te aftesise se 

zvogeluar esenciale mendore ka kryer veprën penale pengimit te personave zyrtar gjate kryerjes 

se detyrave zyrtare nga neni 401 par.5 lidhur me par.1 të Kodit nr.06/L-074 Penal të Republikës 

së Kosovës (KPRK-së), me propozim që të akuzuarit krahas dënimit kryesor, ti shqiptohet edhe 

denimi plotesues masa Trajtim i Detyrueshëm Psikiatrik në ndalim, në kohëzgjatje të 

mjaftueshme, që mundëson shërimin e tij por që nuk mund të kaloj periudhën prej tre vite.  

 

           Pas pranimit të ekspertizës nga Instituti i Forenzikes-Psikiatrike ne Prishtine, lidhur me 

gjendjen shëndetësore-psikike të pandehurit L.L.,t, gjykata me datë 15.09.2022, ka caktuar 

shqyrtimin fillestar, në të cilën seancë lidhur me gjendjen shëndetësore psiqike të pandehurit 

L.L.,, dr.B.O., -ekspert i forenzikes psikiatrike ne Prishtine, ka deklaruar se L.L., eshte klient i 

njohur per institutin e forenzikes psikiatrike te Kosoves, i njejti ka hostroi te gjate te abuzimit 

me substanca narkotike, poashtu ka histori te gjate te trajtimit psikiatrik, aktualisht te i njejti 

plotesohen kriteret per diagnostifikimit e semundjes te njohur si qrregullim psikik dhe i sjelljes 

si pasoje e perdorimit te alkooholit dhe substancave psikotrope, dhe sipas klasifikimit 

nderkombetar te semundjeve mendor njihet dhe kodohet me shifren F-19, karakteristikat e ketije 

qrregullimi jane perdorimi i rregullt i substancave psikoaktive qe do te thote se i njejti kohe pas 

kohe mund te manifestoj qrregullime te te menduarit ne forma te ideve te madheshtise, raportit 

dhe persekutimit, ku duke qene nen ndikimin e kesaj semundje te keta persona te te cilaet 

manifestohet ky qrregullim mund te kene sjellje te pa pershtateshme dhe shpeshher veprimet e 

tyre jane ne kundershtim me ligjin. Duke marre parasyshe dinamiken e vepres mendojme se 

pergjegjesia e tije per vepren per te cilen eshte akuzuar ka qene esencialishte e zvogeluar, dhe 

me kete rast gjykates i rekomandojme qe ndaj te njejtit ti shqiptohet masen e trajtimit te 

detyrueshem psikiatrik ne ndalim mase e cila do te zbatohej ne repartin psikiatrik te spitalit 

rajonal ne Prizren.  

 

             I akuzuari L.L.,, në seancën e shqyrtimit fillestar ka deklaruar se është konsultuar me 

mbrojtësin e tij avokat, edhe duke e pasur parasysh këtu prezent konstatimin e ekspertit te 

forenzikës psikiatrike, vullnetarisht e pranon fajësinë për vepren penale për të cilën e ngarkon 

aktakuza, i premton gjykatës se nga ajo dite deri me sot si edhe ne te ardhmen nuk do te perseris 

edhe njehere kete veper penale, ka qene rasti momenti se me ndodhe qe shpeshher une dal jashte 

kontrollit te emocioneve dhe veprimeve te mija dhe nuk jam vetvetja, publikisht ju kerkon falje 

te demtuareve, nga se nuk e di dhe nuk  me kujtohet fjalet kercenuese qe ju kam thene te 

demtuareve-zyrtareve policor,   

 

Prokurori i shtetit Shpend Binaj në shqyrtim fillestar deklaroi se mbetet pranë pranimit 

te fajesise nga i akuzuari dhe nuk e kundershton nje pranim te tille te fajesise, dhe mbeshtet 

propozimin që të akuzuarit krahas denimit kryesor, gjykata ti shqiptoj edhe masen e trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik në ndalim e rekomanduar – e propozuar  edhe nga eksperti e dhene sipas 

ekspertizës të forenzikes-psikiatrike te shërbimit  te forenzikes psikiatrike spitalore dhe klinike 

univerzitare të Kosovës ne Prishtine-nga grupi i  mjekëve ekspert të psikatrisë.   

 

          Mbrojtësi i të akuzuarit L.L., – avokat A.K., deklaroi se, duke u bazuar sot ne dekleraten 

e dhene te te mbrojturit tim i cili vullnetarishte e prnoje fajesine, dhe mendimit te ekspertit te 

forenzikes psikatrike, propozoj qe ndaj te mbrojturit tim ti shqiptohet masa e trajtimit te 

detyrueshem psikiatrik ne liri dhe ate ne spitalin e shendetit mendor ne Prizren, me bindje se te 

i njejti kjo mase do te ishte e mjaftueshme qe i njejti ti shmanget rrezikut serioz,  
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Gjykata gjatë shqiptimit të dënimit ndaj të pandehurit, mori në konsideratë dhe vlerësoi 

të gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69 të KPRK-së, të cilat rrethana ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, andaj në bazë të rrethanave të lartë - theksuara, ne 

kuptim te nenit 70,71 e 72 te KP-se, krahas rrethana lehtesuese, gjykata si rrethana renduese të 

akuzuarit i shqiptoi sankcionin penal-denim me burgim efektiv,  nga se i akuzuari eshte edhe 

perserites-recidivist i veprave penale dhe ate me aktgjykim te plotefuqishem me P.nr.859/20 te 

dt.23.05.2022, P.nr.452/22 te dt.31.05.2022, P.nr.29/2021 te dt.09.06.2022, PM-105/2015 

dt.22.12.2016, PM-32/16 dt.22.02.2019, PM-20/2017 dt.24.12.2021, si dhe masën e trajtimit të 

detyrueshëm psikiatrik në ndalim, sikurse u theksua në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke ardhur 

në përfundim se edhe me këto dënime të shqiptuara ndaj tij do të arrihet efekti preventiv i 

dënimit, respektivisht që në të ardhmen i akuzuari të përmbahet nga këto veprime / kryerja e 

veprave penale. Gjykata bazuar në gjendjen shëndetësore të te pandehurit, nivelin e përgjegjësisë 

penale të tij në kryerjen e veprës penale dhe rrethanat ekonomike familjare, konsideron se dënimi 

i shqiptuar është proporcional me përgjegjësinë e tij penale për vepren penale dhe rrethanat në 

të cilat është kryer vepra penale. Po ashtu gjykata vlerësoi se edhe shqiptimi i masës Trajtim i 

Detyrueshëm Psikiatrik në Ndalim për të akuzuarin L.L., në fjalë do të arrin efektin e duhur.     

 

Gjykata sa i përket shpenzimeve procedurale, ka liruar të pandehurin nga shpenzimet 

procedurale për faktin se i njëjti ka kushte të vështira ekonomike-financiare, e ku obligimi i tij 

me shpenzimet e kësaj procedure do ta keqësonte gjendjen e tij materiale.  

 

             Vendimi mbi udhëzimin e dëmtuarit në kontest të rregullt civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është marr konform nenit 463 par.1 e 2 të Kodit të Procedurës Penale të 

Republikës së Kosovës. 

   

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

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Deparatmenti i pergjithshem-penal 

P.nr.934/22 më datë 15.09.2022 

Sekretare juridike                                                                                                  Gjyqtari 

Fatime Bajraktari                                  Fatmir Krasniqi 

  

 

            UDHËZIME JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të ushtroj 

ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të 

kësaj gjykate.                                                                                                  


