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Numri i lëndës: 2018:060210 

Datë: 14.08.2019 

Numri i dokumentit:     00457989 

                                                                                                                           P.nr.736/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i Përgjithshëm, 

gjyqtarja e vetme gjykuese Diana Sina, me procesmbajtësen Lamije Kuqi- sekretare juridike 

pranë kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarve R.O. dhe P.O., që të dy nga Komuna 

e Gjakovës, për shkak të veprës penale në bashkëkryerje, sulm ndaj personit zyrtar gjatë 

kryerjes së detyrës zyrtare nga neni 410 par.2 lidhur me par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 

të akuzuar sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Gjakovë, me numër PP.nr.1299/2018, 

të datës 16.10.2018, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, me datën 14.08.2019, në prezencën e 

Prokurores të shtetit Mone Syla, si dhe të akuzuarve, në të njëjtë ditë mori dhe publikisht 

shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. I akuzuari R.O., nga i ati Q. dhe e ëma Gj. e gjinisë L;, data e lindjes..., K.Gjakovë, 

ku edhe tani banon, ka të kryer shkollën fillore, i martuar-atë i 5 fëmijëve, i pa punë, i gjendjes 

së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i R Kosovës, numër personal... 

 

2. I akuzuari P.O., nga i ati R. dhe e ëma G. e gjinisë L., data e lindjes..., K.Gjakovë, ka 

të kryer shkollën e mesme, i pa martuar, i pa punë, i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, 

shtetas i R Kosovës, numër personal... 

 

                                                           J A N Ë  F A J T O R 

 

Sepse: Me datë 20.08.2018, rreth orës 16:50 minuta, në Gjakovë pikërisht në rrugën 

“V.C.” e sulmojnë seriozisht ose e kanosin personin zyrtar, në atë mënyrë që pasi të akuzuarit 

R. dhe P.O. me veturën e tyre shkojnë para Zyrës së Përmbaruesit Privat – të dëmtuarit G.Gj., 

ku i akuzuari R. e ndal veturën dhe e thërret të dëmtuarin, po sa i njëjti afrohet, i njëjti e 

kërcënon me fjalët “pse nuk e ke ç’bllokuar llogarinë bankare”, i dëmtuari i përgjigjet disa herë 

se “ta kam ç’bllokuar llogarinë, por tani nuk mundem më”, i akuzuari R. i revoltuar në atë 

moment del nga vetura e godet me grushta në kokë, menjëherë del nga vetura edhe i akuzuari 

P. duke e goditur edhe ai disa herë me grushta në kokë, ku nga të goditurat i njëjti rrëzohet për 

tokë, me ç’rast të dëmtuarit i kanë shkaktuar lëndime të lehta trupore. 

 

     Me çka kanë kryer veprën penale në bashkëkryerje të sulmit ndaj personit zyrtar gjatë 

kryerjes së detyrës zyrtare nga neni 410 par.2 lidhur me par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së,. 

 

    Gjykata në bazë të nenit 4, 7, 17 par.1,  41, 42, 49, 50, 51, 52, 73 dhe 74 dhe nenit 410 

par.2 lidhur me par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, si dhe nenit 365 të KPPK-së. 
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GJ Y K O N 

 

Të akuzuarin R.O. dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 1 (një) 

viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale.  

 

Të akuzuarin P.O. dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 1 (një) 

viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale.  

 

 Detyrohen të akuzuarit që të paguajnë shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumë prej 

30 Euro, secili veç e veç, e krejt këtë në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

Aktgjykimi. 

 

 I dëmtuari G.(I.)Gj. Gjakova, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontest civil. 

 

 

A r s y e t im 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë, pranë kësaj gjykate, ka parashtruar aktakuzën 

PP.nr.1299/2018, të datës 16.10.2018, kundër të akuzuarve R.O. dhe P.O., që të dy nga 

Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale në bashkëkryerje, sulm ndaj personit zyrtar 

gjatë kryerjes së detyrës zyrtare nga neni 410 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. Prokurorja 

e shtetit Mone Syla në shqyrtimin fillestar ka bërë përmisimin e kualifikimit juridik pasi që 

gjatë përpilimit të aktakuzës është bërë një lëshim teknik ashtu që në vend të paragr.1 duhet të 

jetë paragr.2 lidhur me par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, ndërsa pjesa tjetër e aktakuzës 

mbetet e pa ndryshuar. Prokurorja e shtetit ka qëndruar në tërësi pranë aktakuzës kundër të 

akuzuarve, andaj i ka propozuar gjykatës që të njëjtit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas 

ligjit. 

 

I akuzuari R.O. në shqyrtimin fillestar lidhur me fajësinë deklaron se pranon fajësinë 

për veprën penale me të cilën ngarkohem ashtu siç është përshkruar në dispozitiv të aktakuzës, 

menjëherë pas rastit jam penduar pa masë dhe këtu të dëmtuarit G.Gj. i kam kërkuar falje sepse 

këtë veprim e kam kryer në afekt duke mos menduar pasojat e kryerjes së veprës penale, i njëjti 

ma ka falur gabimin dhe tani nuk kemi asnjë mosmarrëveshje në mes veti, shton se jam njeri 

familjar, mbajtës i familjes, për herë të parë paraqitem në gjykatë për një vepër të kryer penale 

por premtoi se do të jetë edhe hera e fundit, andaj i propozoi gjykatës që të merr parasysh këto 

rrethana me rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë së dënimit. 

  

             I akuzuari P.O. në shqyrtimin fillestar lidhur me fajësinë deklaron se e pranon fajësinë 

për veprën penale me të cilën ngarkohem ashtu siç është përshkruar në dispozitiv të aktakuzës, 

për të cilën vepër jam penduar pa masë dhe menjëherë pas rastit unë së bashku me babain tim 

kemi shkuar te G.Gj. dhe të njëjtit i kemi kërkuar falje, i cili edhe na ka falur gabimin, shton se 

ditën kritike fillimisht janë kacafytur babai im dhe G., unë me të vërejtur këtë situatë kam 

ndërhyrë me qëllim që ti ndaj, mirëpo gjatë kacafytjes të njëjtin e kam goditur pa dashje por 

qëllimi im ka qenë që ti ndaj dhe të mos vij deri te më e keqja dhe e kam arritur qëllimin, kam 

tërhequr babain tim në automjet dhe së bashku jemi larguar nga vendi i ngjarjes, shton se jam i 

pa punë, si dhe për herë të parë paraqitem në Gjykatë për një vepër të kryer penale, por premtoi 
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se do të jetë edhe hera e fundit, andaj i propozoi gjykatës që të merr parasysh këto rrethana me 

rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë së dënimit  

 

Duke u deklaruar lidhur me mendimin me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve, 

prokurori i shtetit ka deklaruar se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë të bërë nga ana e të  

akuzuarve, pasi që pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht pa presion duke ditur më parë për 

pasojat dhe natyrën dhe pranimin të fajësisë, si dhe e njëjta mbështetet në provat dhe faktet që 

përmban aktakuza. 

 

Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  Në tërësi u vërtetuar se të 

akuzuarit R.O. dhe P.O.: Me datë 20.08.2018, rreth orës 16:50 minuta, në Gjakovë pikërisht në 

rrugën “V.C.” e sulmojnë seriozisht ose e kanosin personin zyrtar, në atë mënyrë që pasi të 

akuzuarit R. dhe P.O. me veturën e tyre shkojnë para Zyrës së Përmbaruesit Privat – të 

dëmtuarit G.Gj., ku i akuzuari R. e ndal veturën dhe e thërret të dëmtuarin, po sa i njëjti 

afrohet, i njëjti e kërcënon me fjalët “pse nuk e ke ç’bllokuar llogarinë bankare”, i dëmtuari i 

përgjigjet disa herë se “ta kam ç‘bllokuar llogarinë, por tani nuk mundem më”, i akuzuari R. i 

revoltuar në atë moment del nga vetura e godet me grushta në kokë, menjëherë del nga vetura 

edhe i akuzuari P. duke e goditur edhe ai disa herë me grushta në kokë, ku nga të goditurat i 

njëjti rrëzohet për tokë, me ç’rast të dëmtuarit i kanë shkaktuar lëndime të lehta trupore. 

 

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

akuzuarit, të cilët në shqyrtimin fillestar vullnetarisht kanë pranuar fajësinë, për shkak të cilës 

gjykata nuk ka administruar provat, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga të 

akuzuarit është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë gjyqtarja e 

vetme gjykues konstatoi se të akuzuarit kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, 

pranimi është bërë vullnetarisht nga të akuzuarve, pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjet 

që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër 

dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.   

 

Gjykata nga të cekurat më lartë  ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarve 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarit të shpallën fajtor dhe të i gjykojë në bazë 

të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tyre. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve, gjykata vlerësoi të 

gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese në kuptim të dispozitave të nenit 73 dhe 74 të KPRK-

së, të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka 

vlerësuar rrethanat personale të akuzuarve: gjendjen e dobët ekonomike të tyre, pranimin e 

fajit, pendimin e tyre të thellë për veprën e kryer, premtimin e tyre se në të ardhmen nuk do të 

përsërisin veprën e tillë apo të ngjashme, sjelljet tejet korrekte të tyre gjatë gjykimit, 

pajtueshmërinë e tyre me të dëmtuarin, faktin se i dëmtuari G.Gj. me parashtresën e datës 

15.08.2019 e ka njoftuar gjykatën se nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk kërkon 

kompensim dëmi, e sidomos faktin se për herë të parë janë ndesh me ligjin, për herë të parë 

kanë kryer një vepër penale,ndërsa si rrethanë rënduese Gjykata morri rrethanat në të cilat 

është kryer vepra, shkallën e përgjegjësisë penale, motivet për kryerjen e veprës, gjykata ka 

ardhur në përfundim se me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse të akuzuarit brenda kohës së verifikimit në afatin prej 1 (një) 

viti , nuk kryejnë ndonjë vepër tjetër penale, për secilin veç e veç, me bindje se ky dënim është 

në harmoni me peshën e veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale të tyre, personalitetin e 

tyre, dhe se ky dënim i shqiptuar ndaj tyre do të arrij qëllimin e dënimit të paraparë me nenin 
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41 dhe 50 të KPRK-ës dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikoj në parandalimin e të akuzuarve 

nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëj rehabilitimin e tyre, do të parandaloj 

personat tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të shpreh gjykimin shoqëror për veprën 

penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit.  

 

Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.2 të KPPK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale në emër të paushallit gjyqësor, është marr komfor 

nenit 450 par. 1 dhe 2 nën par. 2.6, lidhur me nenin 453 të KPPK-së. 

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, komfor nenit  365 të 

KPP-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.736/18 me datë 14.08.2019 

 

 

Procesmbajtësja,           Gjyqtarja e vetëme gjykuese, 

    Lamije Kuqi        Diana Sina  

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh 

pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

Gjykate. 
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