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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

P.nr.385/2017 

 

 

    NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC/Divizioni Penal, 

gjyqtari i vetëm gjykues Ilir Rashkaj, me pjesëmarrjen e procesmbajtësit Shani Canziba, sekretar 

juridik i kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarve: T. e G. H., që të dy nga Rahoveci, 

për shkak të veprës penale sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare nga neni 

410 paragrafi 1 të KPRK-së, të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë – 

Departamenti i Përgjithshëm, PP.nr.1372/2017 të datës 23.11.2017, në shqyrtimin fillestar 

publik, të mbajtur me datë 23.05.2019, në prezencën e Prokurorit të Shtetit Nazmi Krasniqi dhe 

të akuzuarve, të njëjtën ditë, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 27.05.2019, përpiloi 

këtë:  

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

Të akuzuarit: 

 

 

T. H., nga i ati Sh., dhe e ëma H., e lindur C., i lindur me datë ..., në Rahovec, ku dhe tani jeton, 

rruga “V. e K.” , p.nr., me nr. personal ..., ka të kryer Fakultetin e Edukimit Fizik dhe 

Shëndetësor, profesor i edukatës fizike, i martuar, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i padënuar, ndaj tij nuk zhvillohet procedurë tjetër për 

ndonjë vepër penale, dhe  

 

G. H., nga i ati Sh., dhe e ëma H., e lindur C., i lindur me datë ..., në Rahovec, ku dhe tani jeton, 

rruga “V. e K.” , p.nr., me nr. personal ..., ka të kryer Fakultetin e Arkitekturës, me profesion 

arkitekt, i pamartuar, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

më parë i padënuar, ndaj tij nuk zhvillohet procedurë tjetër për ndonjë vepër penale, 

 

JANË FAJTORË 

 

                        I   

 

I akuzuari T. H., 
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Sepse, me dt.02.09.2017, rreth orës 01:20 min., në rrugën “I. R.”, në Rahovec, pasi qytetarët e 

Rahovecit, kishin kërkuar nga policia që lokalet e natës të zvogëlimin zërin e muzikës në orët e 

vona së natës për festën e Bajramit, dhe pasi që policët E. H. dhe G. H. kanë shkuar tek lokali 

“N’ Konak”, kërkojnë nga pronari i saj E. H., që të zvogëlonin zërin e muzikës live dhe mos të 

pengonin qytetarët, mirëpo meqë komunikimi i policit E. H., i bërë nga vetura me të akuzuarin T. 

me një sjellje jo të rregullt dhe jo përfillëse të tij, në dorëzimin e shënimeve dhe dokumenteve të 

tij, tek ta si pronar  lokali, komunikim ky i bërë edhe me një qelës në dorë duke e sjellë në gishtin 

e tij por afër fytyrës së policit E., ku për një moment edhe ia prekë hundën, në atë mënyrë, del 

nga vetura polici E., për të sqaruar më mirë situatën, mirëpo i akuzuari e kanos me fjalë, “ju jeni 

në shërbim të popullit, nuk keni të drejtë me pengu lokalin tim, unë nuk ju jap dokumentet, a e 

din kush jam unë, unë kam me të vra, sepse ti nuk din se qfarë familje jemi ne”, me ç’rast 

ndërhyjnë qytetarët dhe i ndajnë, duke shkaktuar kështu sulm dhe kanosje serioze tek i dëmtuari 

E., si zyrtar policor, se nga i njëjti dhe familja e tij do të sulmohet me rrezikim jete.    

 

- Me këtë ka kryer veprën penale sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës 

zyrtare nga neni 410 paragrafi 1 të KPRK-së. 

 

 

                                                                       II 

 

I akuzuari G. H., 
 

Me datë, kohë, vend dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitivin e I-rë të këtij aktgjykimi, i 

akuzuari G. me të parë rastin del nga lokali, dhe për ti ndihmuar vëllait të tij T. ndërhynë tek 

polici për ti penguar dhe policit E. H. seriozisht i kanoset me fjalët “se do të vrasë, se ti nuk din 

qfarë familje jemi ne”, duke shkaktuar kështu edhe kanosje serioze tek i dëmtuari E., zyrtar 

policor, se nga i njëjti dhe familja e tij do të sulmohet me rrezikim jete. 

 

- Me këtë ka kryer veprën penale sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së 

detyrës zyrtare nga neni 410 paragrafi 1 të KPRK-së. 
 

 

Andaj, gjykata konform nenit 4 par.1 pika 1.4, nenit 7, 17, 41, 73, 74, 75, 85 dhe 86 të KPRK-së, 

si dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, i shqipton:  

 

 

VËREJTJE  GJYQËSORE 

 

Të akuzuarve: T. dhe G. H., i bëhet me dije se kanë kryer një vepër të dëmshme dhe të 

rrezikshme, që përbën vepër penale dhe nëse kryejnë prapë vepër të tillë, gjykata do të 

shqiptojë sanksion më të rëndë penal.  

 

Obligohen të akuzuarit që në emër të shpenzimeve të procedurës penale - paushallit gjyqësor 

secili të paguaj shumën prej 30 Euro, të gjitha këto në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

I dëmtuari E. A. H. nga fshati D., komuna e Rahovecit, udhëzohet që kërkesën pasurore juridike 

ta realizoj në kontest të rregullt juridiko-civil. 
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A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Gjakovë - Departamenti i Përgjithshëm, në këtë gjykatë ka paraqitur 

aktakuzën PP.nr.1372/2017 të datës 23.11.2017, me të cilën i ka akuzuar të pandehurit T. dhe G. 

H., që të dy nga Rahoveci, për shkak të veprës penale të sulmit ndaj personit zyrtar në kryerjen e 

detyrës zyrtare nga neni 410 paragrafi 1 të KPRK-së, dhe ka propozuar që pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor dhe vlerësimit të provave të pandehurit të shpallen fajtor dhe të dënohen 

sipas ligjit.   

 

Gjykata, me datë 23.05.2019, ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar, me ç’rast kanë marrë 

pjesë: Prokurori i Shtetit Nazmi Krasniqi dhe të akuzuarit T. e G. H..  

 

Prokurori i shtetit edhe pas leximit dhe analizimit të aktakuzës ka qëndruar në tërësi pranë saj. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues pasi është bindur se të akuzuarit e kanë kuptuar aktakuzën, të njëjtëve 

iu ka dhënë mundësinë që të pranojnë ose të mos të pranojnë  fajësinë, por paraprakisht i’u ka 

tërhequr vërejtjen lidhur me pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale që ju ngarkohet.  

 

I akuzuari T. H., ka deklaruar se: E pranon fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet, pas 

rastit është takuar me policin, këtu të dëmtuarin, të njëjtit i ka kërkuar falje dhe i ka thënë se 

është penduar thellë për rastin që ka ndodhur. E ka njoftuar gjykatën se është hera e parë dhe e 

vetme që ka rënë në kundërshtim me ligjin, ka premtuar para gjykatës se në të ardhmen do të jetë 

më i kujdesshëm dhe nuk do të kryej vepër penale të kësaj natyre, apo çfarëdo vepre tjetër 

penale. Andaj ka kërkuar nga gjykata që me rastin dhe caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, 

të ketë parasysh të gjitha të lartcekurat, e sidomos faktin se i ka kërkuar falje të dëmtuarit dhe 

nuk kanë asgjë të keqe mes vete, si dhe e ka lutur gjykatën që me rastin e shqiptimit të dënimit, 

t’ia shqiptojë një dënim sa më të butë. 

 

I akuzuari G. H., ka deklaruar se: E pranon fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet, 

ndihet i penduar dhe ka shprehur keqardhje, duke theksuar se këtë nuk e kanë bërë me qëllim, 

por kanë qenë nën ndikim të alkoolit dhe çdo gjë ka ndodhur në moment. Ka njoftuar gjykatën se 

kjo ka qenë hera e parë që ka kryer vepër penale, si dhe ka premtuar se do të jetë hera e fundit. 

Andaj, e ka lutur gjykatën që të ketë parasysh të gjitha të lartcekurat, e sidomos mënyrën se si ka 

ndodhur rasti, kështu që me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit ti shqiptojë një 

dënim sa më të butë.   

 

Gjithashtu, gjykata e ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit sa i përket pranimit të 

fajësisë nga ana e të akuzuarve. 

 

Prokurori i Shtetit Nazmi Krasniqi, ka deklaruar se: Nuk e kundërshton pranimin e fajësisë, nga 

ana e të pandehurve, pasi që i njëjtit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

pranimin e fajësisë e kanë bërë me vetëdije dhe vullnet të plotë, si dhe pranimi i fajësisë 

mbështetët në faktet dhe provat që gjenden në shkresat e lëndës. Po ashtu, i ka propozuar 

gjykatës që me rastin e caktimit dhe matjes së denimit  të ketë parasysh rrethanat lehtësuese, si 

dhe ato rënduese nëse gjenë dhe të njëjtit ti shpall fajtorë, dënojë në bazë të ligjit, si dhe ti 

obligoj në kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale.  
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Duke pasur parasysh të gjitha këto që u thanë më lartë, e meqenëse janë plotësuar të gjitha 

kushtet ligjore nga neni 248 par.1 të KPPK-së, gjyqtari i vetëm gjykues ka aprovuar pranimin e 

fajësisë nga ana e të akuzuarve dhe nuk është lëshuar në procedurën e provave e as në fjalën 

përfundimtare por e ka vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv të aktakuzës. 

      

Gjykata, ka gjetur se të akuzuarit kanë kryer veprën penale sulmi ndaj personit zyrtar gjatë 

kryerjes së detyrës zyrtare nga neni 410 paragrafi 1 të KPRK-së, dhe gjendjen e këtillë faktike e 

mori në tërësi ashtu si ishte e përcaktuar në aktakuzë dhe në provat të cilat i përmbante aktakuza, 

e ato janë: 

 

- Raporti fillestar i incidentit me nr.rasti02017-EB-378 të dt.02.09.2017; 

- Raporti i Oficerit B. M. KI#7367 të dt.02.09.2017; 

- Raporti i Oficerit A. P., KI#4860 të dt.02.09.2017; 

- Procesverbali i dëshmitarit G. F. të dt.02.09.2017; 

- Alkooltesti i dt. 02.09.2017 për T. H.; 

- Alkooltesti i dt. 02.09.2017 për G. H.; 

- Foto-dokumentacioni, si dhe provat tjera që gjenden në shkresa të lëndës, e të cilat janë 

prova të mjaftueshme me të cilat vërtetohet se të akuzuarit kanë kryer veprën penale për 

të cilën akuzohen.  

 

Prandaj, në bazë të këtyre provave dhe vet pranimit të fajësisë, gjykata ka ardhur në përfundim se 

në veprimet e të akuzuarve formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruar 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarit  ti shpall fajtorë dhe 

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

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat rënduese dhe lehtësuese të parapara në nenet 73 dhe 74 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës, të cilat ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit. Rrethana veçanërisht 

rënduese gjykata nuk ka gjetur, ndërsa prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat 

personale të të akuzuarve, pasi që të njëjtit janë të moshës së re, është hera e parë që kanë rënë 

ndesh me ligjin, pranimin e fajësisë, pendimin e tyre, sjelljen e tyre korrekte gjatë tërë kohës, 

premtimin se në të ardhmen do të jenë më të kujdesshëm dhe nuk do të kryejnë vepër tjetër 

penale, ndërsa si rrethanë veçanërisht lehtësuese gjykata mori parasysh faktin se të njëjtit janë 

me kualifikim shkollor superior, veprën penale e kanë kryer nën ndikim të alkoolit, si dhe faktin 

se të njëjtit i kanë kërkuar falje të dëmtuarit.  

     

Duke i marrë parasysh të lartcekurat, gjyqtari i vetëm gjykues me rastin e caktimit të dënimit ka 

zbatuar institutin juridik mbi zbutjen e dënimit – nenet 75 dhe 76 të KPRK-së, pasi që ka ardhur 

në përfundim se edhe me shqiptimin e vërejtjes gjyqësore, do të arrihet efekti dhe qëllimi i 

dënimit konform nenit 41 par.1 dhe 2 të KPRK-së, dhe ky dënim është në proporcion me peshën 

e veprës, me sjelljen dhe me rrethanat personale të cilat i posedojnë të akuzuarit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, u mor konform nenit 450 par.1 dhe 2 nënpar.2.6, 

lidhur me nenin 453 paragrafi 1 të KPPK-së.  

 

Në bazë të nenit 463 par.1 dhe 2 të KPPK-së, pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore-

juridike, është udhëzuar në kontest të rregullt civil. 
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Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 365 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC 

- Divizioni Penal - 

P.nr.385/2017, datë 27.05.2019 

 

Sekretari juridik,                                        Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Shani Canziba                                                      Ilir Rashkaj  

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 


