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                      P.nr.3375/16 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, me gjyqtarin 

e vetëm gjykues Rrustem Begolli, me procesmbajtësen Sanije Trashupa, në çështjen penale, kundër të 

pandehurit: K. I., për shkak të veprës penale Sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare  

nga neni 410 par.2 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë, PP.II.nr.3681/16, 

të datës 01.08.2016, në seancën e shqyrtimit gjyqësor të hapur, të mbajtur me dt.09.11.2016, në praninë e 

prokurorit të shtetit Fatmir Behrami, të pandehurit K. I., të dëmtuarit N. G., B. M., A. G., dhe N. E.,, si 

dhe dëshmitarit B. L. , në bazë të nenit 366 të KPP të Republikës së Kosovës, me dt.11.11.2016  në 

prezencën e palëve publikisht shpalli këtë: 

A K T GJ Y K I M 

I pandehuri: K. I., nga i ati Q. dhe e ëmë N. , e gjinisë K., i lindur me dt. Data e lindjes..., në P. me 

vendbanim në rrugën “...” nr-... P., ku edhe jeton, i martuar, i gjendjes së dobët ekonomike, student, me 

nr. personal  numri personal..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

ËSHTË FAJTOR 

Sepse: 

 

Me datë 11.07.2016 rreth orës 22.30 në Stacionin Policor Veriu në Prishtinë, i pandehuri i sulmon personat 

zyrtar në atë mënyrë që sa ishte në Stacionin Policor në dhomën e mbledhjeve dhe deri sa policët B. M. 

dhe N. E. ishin duke u mare me një rast tjetër, disa herë i pengon duke i fyer, duke kërkuar plotësimin e 

kërkesave të tij, e më pas i u drejtohet më zë më të lartë i ofendon Policët, atëherë polici B. të njëjtit i 

afrohet duke ia tërheqë vërejtjen, i pandehuri e shtynë me duar, dhe me të dëgjuar zërin e tyre vijnë policët 

N. G. dhe A. G. që ta ndalojnë dhe që ta qetësojnë të pandehurin i cili e kap dhe e godet policin N. në 

fëtyrë afër syrit të djathtë, dhe pastaj me grushta dhe shkelma i sulmon Policët tjerë ,e ku iu shkakton 

lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për shëndetin, zyrtarëve policor N. G. , A. G., B. M. 

dhe N. E.. 

 

-me këtë ka kryer veprën penale Sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare nga neni 410 

par.2 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata, në bazë të nenit të lartcekur dhe neneve 49; 50; 51; 73; 75 të KPRK-së dhe neneve  359 

dhe 365 të KPPK –së, i shqipton dënim alternativ: 

DËNIM ME KUSHT 

I.Të pandehurit: K. I., i shqipton dënim me burg në kohëzgjatje prej tre (3) muaj, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohen nëse në periudhën verifikuese prej një (1) viti, nuk kryen vepër tjetër penale. Koha  e kaluar 

në paraburgim nga data 11.07.2016 deri në datën 11.08.2016 do ti llogaritet në dënim. 

Nëse i pandehuri nuk e përmbush detyrimin e dhënë gjykata do ta revokoj dënimin me kusht konform neni 

56 par. 2 të KPRK-së. 

III. Obligohet i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej tridhjetë (30) euro në 

afat prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 
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A r s y e t i m i 

Historiku i procedurës dhe fjala përfundimtare e palëve  

Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën PP.II.nr.3681/16, të datës 

01.08.2016, ka akuzuar K. I., për shkak të veprës penale Sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës 

zyrtare  nga neni 410 par.2 të KPRK-së,  

Lidhur me këtë çështje penale gjykata mbajti seancën e shqyrtimit fillestar me datë dt.09.11.2016, gjatë 

së cilës seancë u dëgjuan prokurori i shtetit, të dëmtuarit dëshmitari dhe i pandehuri . 

Pas leximit të aktit akuzues nga prokurori i shtetit, i pandehuri K. I. në seancën e shqyrtimit gjyqësor nuk 

e pranoi fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë. 

Pasi që i pandehuri K. I. është deklaruar i pafajshëm, shqyrtimi gjyqësor ka vazhduar me paraqitjen e 

fjalëve hyrëse ku palët kanë paraqitur fjalët hyrëse si në seancën e datës 09.11.2016.  

Prokurori i Shtetit Fatmir Behrami gjatë shqyrtimit gjyqësorë e po ashtu edhe në fjalën 

përfundimtare deklaroi:  Se edhe në fjalën hyrëse në të cilën kam paraqitur se në cilat prova mbështetet 

kjo aktakuzë, si provë materiale kam prezentuar ekspertizën e mjekut ligjor lidhur me natyrën dhe llojin e 

lëndimeve të pësuara nga i pandehuri të dëmtuarit gjegjësishtë policët N. E. B. M., N. G. dhe A. G., të 

cilit kanë pasur lëndime, e të cilat janë kualifikuar me lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme 

për shëndet. ku përveq provave materiale për këtë vepër penale kemi edhe dëshmitë e të dëmtuarëve të 

cilët në ditën kritike si janë sulmuar dhe si i kanë pasur këtë lëndime dhe atë gjatë kryerjes së detyrës 

zyrtare e të cilat prova janë siguruar nga vendi i ngjarjes. Andaj nga këtë të dhëna i propozoj Gjykatës që 

të njëjtin ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit për veprën penale sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes 

së detyrës zyrtare.  

 

Të dëmtuarit N. G., B. M., A. G., dhe N. E., kanë deklaruar se e përkrahin fjalën përfundimtare të 

Prokurorit dhe nuk parashtrojnë kërkesë pasuroro- juridike 

 

I pandehuri K. I. në fjalën e tij përfundimtare deklaron: Se kërkoj nga gjykata që të merr parasysh 

çertifikatën mjekësore dhe ka thënë se nuk kam ushtruar që ti rrahë 4 Polic. nëse shpallem fajtor kërkoj 

nga Gjykata një dënim ma të butë 

 

                                                         Konstatimet e Gjykatës 

 

Gjykata pas mbajtjes së shqyrtimit fillesar dhe administrimit të provave si dhe vlerësimit të tyre një nga 

një dhe në lidhje me provat e tjera, konform nenit 361 të KPRK-së, vërtetoj se i pandehuri K. I. e ka kryer 

veprën penale sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare nga neni 410 par.2 të KPRK-së. 

 

Provat e administruara  

 

Gjendjen faktike të cekur me larte, gjykata e vërtetoi duke u bazuar në këto prova:  

  -Deklarata e të dëmtuarve policëve N. G. ,A. G., B. M. dhe N. E.. 

  -Deklarata e dëshmitarit B. L.. 

   -Ekspertizat mjeko ligjore për të dëmtuarit-Policët N. G., B. M. A. G. dhe N. E.. 

-Foto dokumentacioni. 
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- Si dhe dokumentacionin tjetër që gjendet në shkresa të lëndës.  

Deklarata e palëve të dëmtuara 

 

I dëmtuari N. G. në deklaratën e tij ka deklaruar se me datën 11.07.2016 kam qenë në Stacionin Policor- 

Veriu dhe kam qenë duke u marrë me një rast , dhe në dhomën ku ka qenë kolegu B. i cili ka qenë duke u 

marrë me një rast, kam dëgjuar disa zhurma dhe kam shkuar për të shiqua se qfarë po ndodhur. Kolegu B. 

më ka thënë se zotria po lyp bukë, dhe pasi që e pashë se nuk kishte shumë punë i thashë se ti do të shkosh 

shumë shpejtë në shtëpi dhe ti nuk do të rrish edhe shumë, më pak se një orë, ku B. më tha le se po më 

duket se është qetësuar, dhe unë u ktheva tek palët që isha duke i marrë në pyetje. Pasi që kam shkuar në 

zyrën time , zhurma vazhdoi dhe unë përsëri shkova tek B. sepse situata ishte acaruar .  Pasi që i njëjti nuk 

ulej , të njëjtit u munduam që ta ulnim me kolegët tjerë mirëpo i njëjti më ka kap në këmishe në pjesën e 

përparme dhe më ka goditur në fytyrë, ku shenjat i kam pas 1 javë ditë. Në atë moment kolegu A., i cili 

ishte policë i ri , duke  e parë situatën e përdorë sprejin, dhe gjithqka përfundoj. Në pyetjen e Prokurorit  

se a ke qenë i goditur në këmbën e djathtë i njëjti deklaron se po.  

 

I dëmtuari Polici B.  M. në deklaratën e tij në seancë deklaroj se me datën 11.07.2016 kam qenë në 

stacionin policor Veriu duke e marrë me  deklaratën e B. L., pasi që të njëjtit ia kishin vjedhur një bicikletë. 

Për shkak të hapësirës në të njëjtën dhomë ka qenë edhe K.. gjatë gjithë kohës , deri sa e kam marr B. në 

pyetje ka ndërhy K. duke e  sygjeruar B. se qka të flas në deklaratë dhe unë kamë menduar se është në 

pyetje ndonjë koleg i imi. Kur e kam parë se nuk është koleg i imi ja kam tërhjekur vrejtjen K.. Në ato 

momente kam dëgjuar dikë prej kolegëve të mi se prit edhe pak se do të kryesh punë, mirëpo i njëjti nuk 

është qetësuar, por pastaj është ngritur në këmbë duke na fyer me fjalë fyese se nuk ja q.. nanën askujt, 

dhe kolegu N. i ka thënë a e dinë se je në Stacionin Policor. Pastaj kam shkuar dhe  i kam thënë K. ulu 

dhe i njëjti më ka shtyr, pasi më ka shty unë me një zë më të lart i kam thënë ulu se nuk je në kafe, në ato 

momente ka ardhur edhe reshterja S. Xh. ku i njëjti është acaruar edhe më shumë ku i njëjti ka hypur në 

tavolinë dhe më ka goditur në këmbën e majtë dhe me ka fyer gruan dhe nënën ku në atë rast jam tërhjekë. 

Polici B. ka thënë se kam pasur gërvishtje në qafë dhe krejt ngjarja ka ndodhur shumë shpejt. 

 

I dëmtuari N. E. deklaron se me datën 11.07.2016 kam qenë në stacionin Policor veriu rreth orës 22.30, 

dhe kur kam hyrë në sallën e takimeve ku koleg B. ka qenë duke e intervistuar një palë dhe në ato momente 

kamë parë  se K. qohet në këmbë , duke thënë se dua bukë, un ju përgjigja derisa të vinë polici ose të japin 

bukë ose të lirojnë. K. thotë se i di të drejtat e mia dhe dua bukë. Në ato momente ju kemi afruar unë dhe 

kolegu B., mirëpo K. filloj me na shajt e me na fyer, dhe duke na kërcënuar, ku na u munduam që të 

qetësojmë , mirëpo i njëjti e godet kolegun B. , për të vazhduar pa ndërprerë për të sharë, ku mua më goditi 

në këmbë dhe në duar ku ndërkohë kanë ardhur A. dhe N. që ta qetësojnë mirëpo i njëjti e ka marr  një 

karrigë dhe ka tentuar që të na sulmoj. Në ato momente e kemi prangosur dhe nuk kemi dashtë që ta 

lëndojmë. i njëjti deklaron se kam pasuar lëndime të lehta në këmbë dhe në gjokës.  

 

I dëmtuari A. G. deklaron se është e vërtet se kam qenë në stacionin policor veriu ne ora 22.20 ku kam 

qenë duke i regjistruar disa raste  në kompjuter , ku dëgjova se vinin disa zhurma nga dhoma e takimeve  

ku ka qenë K. me disa polic të tjerë. Kur kam hyrë në zyrë kam dëgjuar K. duke ofenduar N. si dhe kolegët 

e tjerë i cili nuk është ndal duke sharë, ku pasi ka shkuar N. që ta qetësoj , ku K.  e ka sulmuar N. duke 

hipur në tavolinë ku  e ka kapur një karrigë dhe unë e kamë përdorur sprejin pasi që unë nuk kam mundur 

që ta përdorë shufrën për shkak të hapsirës së vogël dhe më pastaj e kemi prangosur dhe e kemi vënë 

situatën nën kontroll.  

                       

                                            Dëshmia e dëshmitarit 

 

Dëshmitari B. L. në deklaratën e tij  të dhënë në seancë deklaron, se me datën 11.07.2016 rreth orës 22,30 

kam qenë në Sacionin Policor veriu ku kam shkuar që ta lajmëroj një vjedhje. Pasi kam hyrë në stacionin 

policor e kam parë K. I. të cilin personalisht nuk  e njoh por e njohë si figurë , pasi e kam pasur  biznesin 

afër shtëpisë së tij dhe nuk e di se për qfarë ka qenë ai aty. Edhe mu edhe K. na kanë vendosur më një 
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dhomë deri sa isha duke e dhënë deklaratën . K. disa herë ka ndërhy te polici B. i cili ishte duke më 

intervistuar mua , e cila gjë është përsëritur disa herë. Realisht zyrtari policor ja ka tërhequr vërejtjen disa 

herë, duke  kërkuar nga ai që të mos të pengojë në punë, K. ka kërkuar bukë dhe ka kërkuar që të bëjë 

thirrje telefonike mirëpo zyrtari i ka thënë se duhet të pres se do ta shqyrtojmë këtë kërkesë  tënde. Pastaj 

K. ka filluar që të acarohet ku një polic i ka thënë që të qetësohet dhe në atë moment K. është ngritur në 

këmbë , ku pastaj B. është ngritur në këmbë dhe ka shkuar te K. ku pasi është tensionuar situata kanë 

shkuar edhe tre polic të tjerë, edhe një rreshter i cili ka tentuar që ta qetësoj, ku policët të cilët kanë pasuar 

kontakt me të i ka fyer me nënë dhe më gra.  

I njëjti i ka kërcënuar me fjalë duke i thënë se kur të dal prej këtu kanë me pasur problem familjet e juaja, 

ku aty kanë  filluar kacafytjet dhe nuk di se qka ka ndodhur. Pastaj ka ardhur një polic dhe më ka qitur 

jashtë. 

Deklarata e të pandehurit K. I. 

 

I pandehur K. në seancë ka deklaruar se me datë 11.07.2016  kam qenë në stacionin policor veriu 

Pasi që kishte pasur një mosmarrëveshje me babën e tij, dhe sipas tij ka qenë  i lënduar në dorën e majtë, 

ku mu ka dhënë ndihma e parë nga emergjenca pasi kishte qenë aty më herët. Pastaj prej orës 20.00 deri 

në orën 22.00 kamë qëndruar në stacionin policor në një dhomë, dhe në ora 22.30 ku ka pasur edhe zyrtarë 

të tjerë policor ku më kanë quar te salla e mbledhjeve dhe një polic para se me më fut në sallë ka thënë se 

ty kemi me të mbajtë dy orë , ku në atë sallë ka qenë N. të cilit i kam thënë se dua të bëjë një thirrje 

telefonike, të më sjëll bukë dhe cigare, ku ai më tha se qka po mendon ti ku je në restorant apo qka, dhe 

më ka thënë se po thej dhëmbët dhe pastaj unë kamë thënë se ti nuk guxon me më prek se nuk të kam 

borgj asgjë , ku pastaj erdhi edhe polici N. dhe i njejti pyeti qka është në pyetje qka u bë dhe më tha ulu 

aty se po ti thej dhëmbët, pastaj i ka thënë policit N. se qetash i tregoj, N. e ka mbyllur derën dhe ka ardhur 

në drejtim timin ku polici N. më ka godit më boks në vesh , më ka kap për koke dhe ka filluar të më godas  

ku unë në ato momente jam munduar që ta shliroj vetën nga përfundi e kam pas dorën me dorën e lënduar 

e kam kapë për fytyrë dhe jam munduar ta lëndoj në fytyrë , ku ka ardhur polici A. direkt prej jashtit dhe 

kur e ka pa se polici N. më ka kapur për koke më ka qitë sprej në fytyrë dhe një polic mi ka kap duart duke 

më nxjerr  nga ajo dhomë ku polici N. vazhdimisht më ka goditur vazhdimisht në kokë, ku unë kam dal 

nga vetja dhe kamë filluar që të fyej, pastaj më kanë dërguar në baraka dhe mu ka dhënë ndihma. Unë nuk  

e kamë lënduar askënd dhe kamë qenë me papuqe, por përkundrazi policët më kanë rrahur mua.   

 

 

Vlerësimi i provave 

 

Gjykata i ka vlerësuar me shume kujdes të gjitha provat e administruara gjate shqyrtimit gjyqësor dhe ka 

ardh në përfundim se duhet ti falet besimi provave të propozuara nga Prokurori i Shtetit, siç janë deklarata 

e të dëmtuarit-policit N. G. B. M. A. G. dhr N. E. si dhe dekarata e dëshmitarit B. L.. 

 

Gjykata i ka bërë një analizë teorisë së mbrojtjes së të pandehurit ku i njëjti ka deklaruar se në rastin 

konkret ka qenë pala e dëmtuar . I njëjti me asnjë provë materiale nuk arriti ta bind gjykatën se në rastin 

konkret është palë e dëmtuar e jo i pandehur. 

Gjykata duke analizuar të gjitha provat ka ardhur në përfundim se i pandehuri ka qenë në Polici me datën 

1.07.2016 dhe duke mos iu përmbajtur rregullave për sjellje të hishme në stacionin policor veriu në 

Prishtinë, ka ndërmarë veprime duke krijuar situatë të atillë në stacionin policor ku ka ardhur edhe deri 

tek lëndimi i zyrtarëve policor si më lartë. Po ashtu i njëjti gjatë gjithë k0ohës i ka fyer me fjalë fyes duke 

mos pasur parasysh se në stacionin policor ka pasur edhe palë tjera. 

 

Vendimi për shpalljen fajtor të  akuzuarit 

 

Duke u bazuar në këto që u ceken më lartë, gjykata e shpalli fajtor të pandehurin K., për kryerjen e veprës 

penale Sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare  nga neni 410 par.2 të KPRK-së, ngase 
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veprimet e të njëjtit i përmbajnë elementet e kësaj vepre penale dhe se për të njëjtit i përmbajnë elementet 

e veprës penale dhe se për të njëjtën është penalisht përgjegjës.  

 

Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Me rastin e përcaktimit të dënimit, gjykata i vlerësoi të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese, të cilat 

konform nenit 73 të KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit e të cilat janë me ndikim me 

rastin e dënimit, ashtu që ndaj të pandehurit gjykata mori në konsideratë rrethanat lehtësuese dhe atë: 

sjelljet e mira të pandehurit gjatë shqyrtimeve gjyqësore, se i pandehuri pas kryerjes së kësaj vepre penale 

nuk ka kryer ndonjë vepër tjetër penale si dhe faktin se më parë nuk ka qenë i dënuar për ndonjë vepër 

tjetër penale, ndërsa rrethana rënduese nuk gjeti, dhe duke u nisur nga të gjitha këto gjykata të pandehurit 

i shqiptoi dënim me kusht në bazë të nenit 51 të KPRK-së, me bindje se kjo është e mjaftueshme për tu 

arritur qëllimi i dënimit.  

Ky dënim është risocializim i të pandehurit me anë të pezullimit të dënimit. Me anë të këtij dënimi kryesit 

i tërhiqet vërejtja seriozisht dhe i bëhet me dije se nëse kryen vepër tjetër penale dënimi i suspenduar për 

një kohë të caktuar do të ekzekutohet. 

 

Në rastin konkret gjykata vlerësoi se dënimi i shqiptuar si në dispozitivin e këtij aktgjykimi është në 

proporcion me peshën e veprës penale, me sjelljen dhe rrethanat e kryesit sipas nenit 73.par.2, me shkallën 

e rrezikshmërisë shoqërore dhe përgjegjësinë e kryesit, me bindje se dënimi i tillë do të ndikoj në 

risocializimin dhe riedukimin e kryesit, si dhe do të ndikoj te të tjerët të mos kryejnë vepra penale, ngritjen 

e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, çka është edhe qëllimi i dënimit sipas nenit 50 

të KPRK-së. 

 

Ky dënim është risocializim i të pandehurit me anë të pezullimit të dënimit. Me anë të këtij dënimi kryesit 

i tërhiqet vërejtja seriozisht dhe i bëhet me dije se nëse kryen vepër tjetër penale dënimi i suspenduar për 

një kohë të caktuar do të ekzekutohet. 

Vendimi mbi kërkesën pasuror-juridike 

Meqë përfaqësuesi i të dëmtuarës nuk ka paraqit kërkesë pasuror juridike, atëherë gjyqtari  nuk ka vendos 

për një kërkesë të tillë.  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marrë në 

bazë të nenit 450 par.2 pikat 2.1 dhe 2.6 të KPPK-së. 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve 359 dhe 365 të KPPK-së, u vendos si në dispozitivin 

e këtij aktgjykimi. 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.3375/16, dt.30.11.2016 

 Procesmbajtësja        Gjyqtari i vetëm gjykues 

Sanije Trashupa               Rrustem Begolli 

         

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar brenda 

pesëmbëdhjetë (15) ditësh,  nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. Ankesa bëhet përmes kësaj 

Gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë.  


