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Numri i lëndës: 2019:207765 

Datë: 13.03.2020 

Numri i dokumentit:     00914426 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 P.nr. 999/19 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, - DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – 

Divizioni Penal,  në përbërje nga gjyqtarja individuale Hakile Ilazi, me zyrtaren ligjore  

Lavdije Brahimi Aliu, në cështjen penale kundër të akuzuarit L.A për shkak të veprës penale 

sulmi ndaj personit zyrtar nga neni 402 paragrafi 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Ferizaj PP.II.nr.1606-4/19, e dt.19.09.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor 

në prani të prokurorit të shtetit Mimoza Syla - Hyseni, të dëmtuarëve B.H, F.SH, të akuzuarit 

L.A si dhe mbrojtëses me autorizim av.Z.B, me datë  14.02.2020,  shpall dhe publikisht 

komunikon, ndërsa përpilimin me shkrim me datë 13.03.2020 këtë  

  

  

                                                 A  K T GJ Y K I M 

 

            I akuzuariL.A nga Ferizaj rruga ... nr...., i lindur më ...  në Ferizaj, nga i ati R.... dhe e 

ëma A..., ka të kryer shkollën e mesme, me profesion kuzhinier, i papunë, i gjendjes së dobët 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË  FAJTOR 

Sepse: 

I 

me dt. 25.08.2019 rreth orës 23:48, në objektin e qendrës emergjente që gjendet në 

hapësirat e Spitalit të qytetit të Ferizaj, i pandehuri pasi që ka hyrë brenda ka sulmuar personat 

zyrtar (personelin mjekësor) në kryerjen e detyrave zyrtare dhe atë F.SH (mjek) dhe B.H 

(infermier) në atë mënyrë që i pandehuri fillimisht i kishte fyer, sharë, ofenduar stafin mjekësor 
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e m pastaj i kishte goditur me grushta – duarthatë me gjoks dhe fytyrë me c’rast edhe pse është 

përdorur forcë nuk iu është shkaktuar lëndime trupore. 

 

Me të cilën kreu veprën penale sulmi ndaj personi zyrtar nga neni 402 paragrafi 1 

të KPRK-së, 

 

 

             Andaj gjykata ne bazë të neneve 4,7,17,21,41, 43, 45, 47, 73, 75, 76 , 402 par. 1  të 

KPRK-së, dhe nenit 365 dhe 540 të KPPK-së, e:  

 

GJ Y K O N 

 

Me dënim gjobe në shumë prej dyqind  euro (200 €)  

Dënimin e shqiptuar do ta paguajë në afat prej 30 ditësh pasi Aktgjykimi të merr 

formën e prerë. 

 

Në rast se  dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet në format e parapara në nenin 46 

të KPRK-së, dënimi me gjobë do të zëvendësohet me dënim burgimi, në atë mënyrë që për 

çdo 20 Euro do ti llogaritet 1 ditë burgimi. 

          

Obligohet i akuzuari që të paguaj  paushallin gjyqësor në shumë prej nga 20 (njëzetë) 

€uro, dhe taksën në shumën prej 30 €uro, konform nenit 39 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 të 

Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit.  Te gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita 

e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit. 

 

Konform nen. 514 par.3 të KPPRK-së dhe nenit 84 par.1 nënpar.1.2. dhe 86 par 1.3 të KPRK-

së , 

                           I SHQIPTOHET   

                    MASA E TRAJTIMIT TË DETYRUSHËM PSIKIATRIK NË LIRI,Masa e 

shqiptuar do të ekzekutohet në Qendrën e Shëndetit Mental për të Rritur në Ferizaj, ku do të 

trajtohet sipas protokolleve që i ka kjo qendër. 
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A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj sipas aktakuzës PP.II.nr.1606-4/19, e dt.19.09.2019,  

kundër të pandehurit  L.A me vendbanim në Ferizaj rruga .... nr....,   për shkak të veprës penale 

sulmi ndaj personi zyrtar  nga neni 402 paragrafi 1 të KPRK-së, 

 

 Duke vepruar kësaj aktakuze gjykata mbajti shqyrtimin fillestar me dt. 21.11.2019,  pas 

leximit te aktakuzës nga Prokurorja e Shtetit, i akuzuari nuk u deklarua për pranimin apo mos 

pranimin e fajësisë me arsyetimin se nuk është ne gjendje te deklarohet për arsye se nuk është 

ne gjendje shëndetësore – mentale, dhe për këtë i ofron gjykatës si dëshmi flete lëshimin e 

QKUK – Klinika e Psikiatrisë në Prishtinë. 

 Gjykata pasi ka pranuar fletë lëshimin e QKUK – Klinika e Psikiatrisë në Prishtinë me 

datë 26.11.2019 ka marrë aktvendim me të cilin ka urdhëruar Institutin e  Forenzikës 

Psikiatrike pranë Qendrës Klinike Universitare te Kosovës qe te kryej ekzaminimin psikiatrik 

të L.A, të njëjtit i kanë kryer ekzaminimin psikiatrik dhe raportin me shkrim për gjendjen e 

shëndetit mendor të të akuzuarit e kanë dorëzuar në Gjykatë me datë 16.12.2019 

            Në bazë të raportit të Institutit të Psikiatrisë Forenzike në Prishtinë, është vërtetuar se 

tek i pandehuri është përjashtuar çrregullimi i kualitetit psikotik, prapambetja mendore, apo 

çrregullimi mendor si pasojë e dëmtimeve cerebrovaskulare trunor, por flasin  për një person 

që manifeston simptoma të çrregullimit mendor dhe të sjelljes si pasojë e përdorimit të 

substancave psikoaktive dhe alkoolit e që kodohet me shifrën F.19 si dhe çrregullim depresiv i 

shkaktuar nga përdorimi i substancave psikoaktive/barërave sipas DSM V. Në momentin e 

kryerjes së veprës penale aftësia për të kuptuar dhe kontrolluar veprimet e veta ka qenë vetëm e 

zvogëluar si dhe mundet të marrë pjesë në procesin gjyqësor si dhe deponimet e tij. Po ashtu në 

të njëjtin raport nga ekspertët psikiatër i kanë propozuar gjykatës që të i shqipton masën e 

trajtimit të detyrueshëm psikiatrik ambulator e cila masë do të realizohej në liri në Qendrën e 

Shëndetit Mjekësor në Ferizaj. 

Gjykata Themelore në Ferizaj, pasi pranoi ekspertizën e lartë cekur caktoi dhe mbajti 

seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 12.02.2020 në të cilën përfaqësuesi i akuzës - prokurori 

i shtetit ka lexuar aktin akuzues, dhe gjyqtari pasi është bindur se e akuzuara e ka kuptuar 
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akuzën, konform nenit 248 par.1 lidhur me nenin 326 të KPPK-së të akuzuarit i ka ofruar 

mundësinë të pranojë fajësinë ose të deklarohet e pafajshëm për veprën penale për të cilën 

është akuzuar. 

 

Lidhur me këtë i akuzuari në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se e ndien veten fajtor 

dhe e pranon fajësinë për veprën penale për të cilën është akuzuar dhe atë sipas të gjitha 

pikave të aktakuzës, është i vetëdijshëm për pranimin e fajësisë dhe pasojat që mund të vijnë 

nga ky pranim, është penduar thellë, se shpreh keqardhje dhe është i penduar thellë, i njëjti ka 

shtuar se i kërkon falje publike të dëmtuarve, është hera e parë që ka rënë ndesh me ligjin pasi 

që kishte probleme shëndetësore dhe nuk kam qenë i përgjegjshëm. 

 

Prokurori i shtetit nuk e ka kundërshtuar pranimin e fajësisë nga i pandehuri meqë një 

pranim i tillë është bërë konform dispozitave ligjore nga neni 248 lidhur me nenin 326 të 

KPPK-së, pra në mënyrë vullnetare nga i cili pranim ka mbështetje në të gjitha provat dhe 

shkresat që përmban aktakuza dhe propozoj  që ndaj të njëjtit të i shqiptoj masën e trajitmit të 

detyrueshëm psikiatrik ambulantor të propozuar në ekspertizë.  

Mbrojtësja me autorizim e të akuzuarit av. Z.B pas konsultimeve të mjaftueshme me të 

mbrojturin tim të cilin e kam njoftuar lidhur me pasojat dhe benificionet e pranimit të 

përgjegjësisë penale ky pranim është bërë në mënyrë vullnetare duke u mbështetur në 

dispozitave të nenit 248 të KPPK-së. Kërkojmë nga gjykata që të ketë parasysh si rrethanë 

lehtësuese se i mbrojturi im ka vepruar në kushtet e gjendjes ekzistencialisht të zvogëluar 

mendore, nuk ka qenë i dyshuar, i gjykuar apo i dënuar për kryerjen e ndonjë vepre penale si 

dhe kërkojmë nga gjykata që të e shqiptoj masën e propozuar si në ekspertizë. 

 

Pasi që i akuzuari ka pranuar fajësinë në fillim të shqyrtimit gjyqësor, Gjykata për të 

vlerësuar pranimin e fajësisë e duke pasur parasysh edhe mendimin e Prokurores të Shtetit, 

shqyrtoi me kujdes  faktet e parapara nga neni 248 lidhur me nenin 326 të KPPK-së, dhe me 

këtë rast vlerësoi se  

- I pandehuri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit; 

- Pranimi është bërë vullnetarisht; 
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- Pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova materiale të rastit konkret dhe atë me 

provat e paraqitura nga Prokurorja e Shtetit si dhe provat që gjenden në shkresat e 

lëndës si:  deklarata e të dëmtuarve, foto dokumentacioni dhe shkresat e tjera të lëndës. 

- Aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

Pasi që i akuzuari  ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e  

përshkruara më lartë, andaj gjykata në bazë nenit 248 lidhur me nenin 326 të KPPK-së, ka 

vlerësuar se nuk është e nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit 

dhe për këtë arsye ka vazhduar me shqiptimin e dënimit.  

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale të lartcekura ashtu siç është theksuar 

edhe ne dispozitiv te këtij aktgjykimi të përshkruar në datën, vendin, kohën dhe mënyrën apo 

rrethanat e kryerjes. 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat 

në kuptim të nenit 73 të KPRK-së dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese gjeti faktin se i 

akuzuari ka pranuar fajësinë, duke shprehur pendimin e sinqertë dhe real për veprën penale të 

kryer, dhe sipas mendimit të ekspertëve të QKUK-së gjegjësisht Klinikës Psikiatrike në 

Prishtinë i akuzuari në kohën kur e kishte kryer veprën penale ka vepruar si shkak i paaftësisë 

së zvogëluar mendore, ndërsa sa i përket rrethanave rënduese gjykata nuk gjeti ndonjë rrethanë 

rënduese përveç që vlerësojë shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit si dhe 

rrezikshmërinë konkrete të veprës penale. 

Gjykata është e bindur se me një dënim të tillë, duke marrë parasysh edhe faktin se i 

pandehuri gjatë shqyrtimit gjyqësor ka pranuar fajësinë, do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i 

dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPRK-së përkatësisht dënimi i shqiptuar është plotësisht i 

justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, rrezikshmërinë e veprave penale dhe të 

autorit të saj, do të shërbej në parandalimin e kryesit nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen (preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi që ti përmbaj personat e tjerë nga 

kryerja e veprave penale (preventiva gjenerale). 
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Qendra e Shëndetit Mendor në Ferizaj, do të filloj të zbatoj masën pasi që aktvendimi të 

marrë formën e prerë dhe të pandehurin ta trajtoj me terapi sipas protokolleve që i ka kjo 

qendër, e cila obligohet që për të njëjtit ti raportoj Gjykatës për gjendjen shëndetësore të 

pandehurit. 

Vendimi për shpenzimet procedurale është marr konform nen. 450 par.2  pika 2.6 të 

KPPRK-së.  

       Nga  arsyet e lartë përmendura është  vendos si në dispozitiv  të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.99  me datë 13.03.2020 

 

        Zyrtare Ligjore                                                                                Gjyqtarja 

        Lavdije Brahimi                                               Hakile Ilazi 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh 

nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 


