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Numri i lëndës: 2018:029884 

Datë: 09.08.2018 

Numri i dokumentit:     00099326 

 
                                                                                                              P. nr.677/2017 
 

                                                                                                                                        

                                                  NË EMËR TË POPULLIT 
 

              GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i përgjithshëm,  
Gjyqtarja DIANA SINA, me sekretaren juridike Lamije Kuqi, në çështjen penale kundër të 

akuzuarit E. Rr. nga fsh.S. K.Gjakovë, për shkak se ka kryer veprën penale, sulm ndaj personit 

zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, nga neni 410 par.1 të KPRK-së, sipas Aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore-Dep.përgjithshem në Gjakovë, PP.nr.295/2016 të datës 12.10.2017, në 

shqyrtimin fillestar, të mbajtur më datë 08.08.2018, në prani të Prokurorit të shtetit Mone Syla, 

të akuzuarit,  të njëjtën ditë mori dhe shpalli, ndërsa me dt.09.08.2018 përpiloi këtë: 

                                             A K T GJ Y K I M 
 
              I akuzuari E. RR., i biri i A., e i nënës K, e gjinisë M, data e lindjes .... në fsh.S. K. 

Gjakovë, ku edhe tani banon, ka te kryer shkollën e mesme, i pa punë, i gjendjes se dobët 

ekonomike, shqiptar ,shtetas i R. Kosovës, i martuar- atë i 3 fëmijëve. 

Ë sh t ë    f a j t o r: 
                
              Sepse: Më datën 20.07.2015, rreth orës 08.17 min.në Gjakovë, sulmon personin 

zyrtar, ashtu që për derisa personat zyrtar policor F. F., G. Ç., D. Sh.dhe B. S., ishin duke 

qëndruar në hyrje të Stacionit policor, i pandehuri në shenjë revolte, lidhur me një gjobë që i 

ishte shqiptuar në trafik djalit të vëllait të tij, fillon të bërtas dhe ofendon zyrtaret e lartë cekur 

me fjalët “Ska këtu me bo mangupa, ska këtu kapadai, këtu duhet mu sill mirë”, me atë rast 

zyrtari policor – i dëmtuari G. Ç., kërkon nga i pandehuri që të ketë komunikim korrekt, por i 

pandehuri e kanosë të njëjtin me fjalët “ani pra unë të pres në rrugë jashtë stacionit pas orës 4 

kur e kryen punën shihemi unë e tij e merremi vesh”, me pas zyrtaret policor provojnë që ta 

vejnë nën kontroll por i pandehuri reziston me ç’ rast pëson zyrtari policor – i dëmtuari G. Ç. 

pëson lëndime të lehta trupore. 

 

              - me çka ka kryer veprën penale, sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës 

zyrtare, nga neni 410 par.1 të KPRK-së. 
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       Andaj, gjykata në kuptim të neneve 4, 7, 17 par. 1, 41, 43, 49, 50, 51, 52, 73 dhe nenit 

410 par.1  të KPRK-së, dhe nenit 365 të KPPK, të akuzuarit i shqipton: 

 

                                                            DËNIM ME KUSHT 
 

             Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 7(shtatë)muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimin në afatin prej 1(një) viti, nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale. 

 

            Detyrohet i akuzuari, që në emër shpenzimeve të procedurës penale, në emër  të 

paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 30 €, në afatin prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së 

këtij Aktgjykimi. 

 

          I dëmtuari Gani Gazmend Çeku – pjesëtarë i Policisë së Kosovës i Stacioni policor në 

Gjakovë, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest civil. 

 

 A r s y e t i m 
 

   Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka ngritë Aktakuzë PP.nr.295/2016 të datës 

12.10.2017, kundër të akuzuarit E. Rr., për shkak se ka kryer veprën penale sulm ndaj personit 

zyrtar gjatë kryerjes së detyrave zyrtare, nga neni 410 par.2 të KPRK-së, dhe ka propozuar që i 

akuzuari të shpallet fajtor, të dënohet sipas Ligjit dhe të obligohet në kompensimin e 

shpenzimeve gjyqësore. 

 

            Prokurorja e shtetit Mone Syla pasi lexoi aktakuzën bënë përmisimin e kualifikimit të 

veprës penale ashtu që në vend të paragrafit 2 duhet të jetë paragrafi 1, ndërsa pjesa tjetër e 

dispozitivit të aktakuzës mbetet e pa ndryshuar. 

 

 I akuzuari E. Rr. gjatë shqyrtimit fillestar lidhur me fajësinë deklaron,  se e pranoi 

fajësinë ashtu siç është përshkruar në dispozitivin e aktakuzës, për të cilën vepër jam penduar, 

shprehi keqardhje për lëndimet e marrura të dëmtuarit, prej atij momenti nuk kam pasur asnjë 

mosmarrëveshje me të dëmtuarin, të njëjtit i kam kërkuar falje që në momentin kur jam në 

pyetje në stacionin policor, shton se jam i pa punë, në gjendje të vështirë materiale, jam 

mbajtës i vetëm i familjes si dhe për herë të parë paraqitem në gjykatë për një vepër të kryer 

penale, por premtoi se do të jetë edhe hera e fundit, sepse unë jam njeri familjar, kujdesem për 

familje, kontribuoi në familje, 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 pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, prokurori i 

shtetit ka deklaruar se nuk e kundërshton pasi që i akuzuari ka pranuar fajësinë me vullnet dhe 

vetëdije të plotë dhe e njëjti ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë dhe se 

pranimi i fajësisë u bë në mënyrë të vullnetshme dhe se pranimi mbështet ne faktet dhe provat 

që përmban aktakuza. 

 

               Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

 

     Në tërësi u vërtetuar se i akuzuari E. Rr.: Më datën 20.07.2015, rreth orës 08.17 

min.në Gjakovë, sulmon personin zyrtar, ashtu që për derisa personat zyrtar policor F. F., G. 

Ç., D. Sh.dhe B. S., ishin duke qëndruar në hyrje të Stacionit policor, i pandehuri në shenjë 

revolte, lidhur me një gjobë që i ishte shqiptuar në trafik djalit të vëllait të tij, fillon të bërtas 
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dhe ofendon zyrtaret e lartë cekur me fjalët “Ska këtu me bo mangupa, ska këtu kapadai, këtu 

duhet mu sill mirë”, me atë rast zyrtari policor – i dëmtuari G. Ç., kërkon nga i pandehuri që të 

ketë komunikim korrekt, por i pandehuri e kanosë të njëjtin me fjalët “ani pra unë të pres në 

rrugë jashtë stacionit pas orës 4 kur e kryen punën shihemi unë e tij e merremi vesh”, me pas 

zyrtaret policor provojnë që ta vejnë nën kontroll por i pandehuri reziston me ç’ rast pëson 

zyrtari policor – i dëmtuari G. Ç. pëson lëndime të lehta trupore. 

 

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

akuzuari, i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë, për shkak të cilës 

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

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

vetme gjykues konstatoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, 

pranimi është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, 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 akuzuarit 

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

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin të shpall fajtore dhe të gjykojë në bazë të 

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

 

            Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KPRK-ës të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit 

dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të 

akuzuarit:  është baba i 3 fëmijëve, gjendjen e tij  ekonomike, është mbajtës i vetëm i familjes, 

pendimin e tij dhe premtimin se në të ardhmen nuk do përsërisë veprën penale, pranimin e 

fajësisë, sjelljet tejet korrekte në gjykatë, e sidomos faktin se për herë të parë ndeshet me ligjin, 

mos dënushmërinë e tij të mëparshme, ndërsa si rrethana rënduese Gjykata muar parasysh, 

peshën e veprës penale, rrethanat në të cilat është kryer vepra,  të gjitha këto rrethana ndikuan 

që Gjykata të njëjtit të shqiptojë dënim me burgim në kohëzgjatje prej  7(shtatë)muajve, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimin në afatin prej 1(një) 
viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale,me bindje se edhe me këtë dënim do të arrihet efekti 

dhe qëllimi i tij nga neni 41 dhe 50 i KPRK-së dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas bindjes së 

gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i 

posedon i akuzuari. 

 

             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-ës. 

 

    Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, në emër të paushallit gjyqësor është 

marr komfor nenit 450 par. 1 dhe 2 nën paragraf 2.1 dhe 2.6 të KPPK-së. 

 

               Nga sa u tha më lart u vendosë si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  

 

             GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 
                                                    Departamenti i përgjithshëm 

P. nr.677/17  më datë 09.08.2018 
 

Sekretarja juridike,                      Gjyqtarja e vetme gjykuese 
Lamije Kuqi                                 Diana Sina 
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KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin prej 15 
ditësh, nga dita e marrjes së tij në dorëzim, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmes kësaj 

Gjykate.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


