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Numri i lëndës: 2019:080583 

Datë: 03.03.2021 

Numri i dokumentit:     01560044 

 

         P.nr.334/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL përmes gjyqtarit të vetëm gjykues Shabi Idrizi, praktikantit ligjor 

Qëndrim Gashi, në çështjen penale  të të  akuzuarit  H.G., i akuzuar për shkak të veprës penale 

sulmi nga neni 187 par.1 të KPRK-së,  sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj 

PP.nr.2438-5/18 të dt. 18.03.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor më 03.02.2021 në 

prezencë të Prokurorit të Shtetit Paulin Pashku, në mungesë të dëmtuarit të ndjerë dhe, të 

akuzuarit H.G. dhe mbrojtsit të tij av. Burim Halili me dt. 08.02.2021 mori publikisht dhe 

komunikoi, ndërsa me dt. 26.02.2021 përpiloi me shkrim këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

        I pandehuri H.G. nga Ferizaji, rruga ...., i lindur me dt. ...., në të njëjtin vend nga i 

ati H.dhe ëma H. e gjinisë A., ka të kryer shkollën e mesme, me profesion të IT, punon në 

Commnet, gjendje të mesme ekonomike, shqiptar shtetas i Kosovës, pa dënuar më parë 

numri personal ..... , mbrohet në liri. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

   Për shkak  se 

 

     me  04.10.2018, rreth orës 22.00, në rrugën Naim Beka, në Ferizaj saktësisht në fushën e 

futbollit ..., pas një mosmarrëveshje është  ndodhur  aty në mes të disa personave që kish qenë 

duke luajtur futboll dhe djalit të dëmtuarit V.T., pas ndërhyrjes dhe ndërprerjes së lojës nga ana 
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e policisë i dëmtuari Sh.T.derisa në ato momente ishte ofruar për të biseduar me ta i pandehuri 

në prezencë të policëve e përdor forcën ndaj të dëmtuarit duke e kapur për gjoksi dhe duke e 

shtyrë prapa për disa hapa ,  

 

- Me të cilin veprim kreu veprën penale Sulmi nga neni 184 par.4 të KPRK-së. 

 

Andaj, në bazë të dispozitës ligjore të sipër theksuar, si dhe dispozitave  ligjore 

nga neni 3, 7, 8, 9, 17, 21, 38, 73, 74, 85 dhe 86 të KPRK-së, si dhe nenit 365 dhe 453 dhe 

463 të KPPK-së, i shqipton,  

 

VËREJTJE GJYQËSORE 

 

I akuzuari H.G. u  njoftua se veprimi i tillë i kryer nga ana e tij  përbën vepër 

penale, si dhe nëse i njëjti prapë kryen vepër të tillë apo te ngjashëm gjykata do ti  

shqiptoj sanksion më të rëndë penal. 

 

Udhëzohet pala e dëmtuar që kërkesën pasuro-juridike ta realizoj në kontest civil. 

 

Obligohet  akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor në shumë prej 30 € / 

tridhjetë euro/  si dhe për fondin e viktimave te krimit shumen prej 30€ / njëzet 

euro/ në afatin prej 15 ditëve pasi që aktgjykimi të marr formën e prerë nën 

kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m 

 

      Prokuroria Themelore - Ferizaj, me aktin akuzues PP.nr.2438-5/18 të datës 18.03.2018, të 

akuzuarin H.G. nga Ferizaj e ka akuzuar për shkak të veprës penale sulmi nga neni 187 par. 1 

i KPRK-së. 

 

      Gjykata, duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore - Ferizaj, me datën 

14.07.2020 mbajti shqyrtimin fillestar. Procedura ka vazhduar komfor nenit 246 të KPPRK-së, 

të pandehurit pasi që i janë dhënë udhëzimet nga ana e gjyqtarit përkitazi me pranimin e 

fajësisë, i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë sipas aktakuzës për veprën penale që e ngarkon 
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aktakuza, njëjtë deklaroi edhe në shqyrtimin gjyqësor të dt. 27.10.2020 dhe mbrojtën e tij të dt. 

03.02.2021 

 

          Ngase i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë edhe në shqyrtim gjyqësor, Gjykata në 

procedurën e provave: 

 bëri degjimin e të dëmtuarvit në cilësi të deshmitarit Sh.T., pastaj bëri leximin  

deklarateve e dëshmitarëve V.T. dhe A.G. 

 bëri leximin e provave materiale; shiqimin e videoinqizimit në CD dhe mori në 

shqyrtim mbrojtën e të akuzuarit.  

 

        Nga dëshmia e dëshmitarit – të dëmtuarit Sh.T.Gjykata vërteton faktin se:  I njëjti pë 

r rastin e dt. 04.10.2018 ishte marr në pyetje në Inspektoratin policor të Kosovës , kur e kishte 

thirre V. djali i tij në telefon dhe i ka thënë se e kanë kanosur disa persona dhe se ai s pari ka 

thire Limak kontrollin e policisë e mandej vet është shkuar në vendngjarje , ku ka vërejtur 

djalin e tij V.n larg turmës, aty kishte pasur edhe zyrtar policor dhe se kur dëshmitari ishte 

interesuar të dijë çka po ndodh ka dëgjuar dëshmitarin A.G.n duke thënë se do i rrahin djalin 

dhe se ka thënë se jo nuk do mund të rrahin dhe në këtë moment ka tentuar ta sulmon i 

akuzuari H. me grusht të cilin e ka pasë në distance disa metra dhe se ai është larguar dhe sipas 

rregullave ka nxjerrë armën zyrtare për të penguar sulmin ndaj tij. Në vazhdim ka deklaruar se 

në ato momente nuk ka qenë në detyrë dhe se arsyeja kryesore pse është shkuar në fushë të 

sportit ishte të informohet për rastin dhe që të arrijnë një marrëveshje dhe se ishte I sulmuar pa 

paralajmërim.    

 

        Nga dëshmia e dëshmitari –V.T. Gjykata vërteton faktin se:  ditën kritike me dt. 

04.10.2018 derisa ishte duke luajtur futboll ka pasur një ndërhyrje të ashpër ndaj tij dhe se 

kishte ndërprerë lojën dhe se për këtë shkak kishte filluar sharja banale ndaj tij dhe për këtë 

shkak ai kishte thirre babin e tij, ku pastaj në vendngjarje kishin ardhur policia e mandej edhe 

prindi i tij. Njëri prej lojtarëve në prani të policëve I kishte thënë se të rrehi dhe në ato 

momente i dëmtuari prindi i tij i kishte thënë se jo nuk mund ta rrahësh se është djali im dhe në 

këto momente personi me emrin H. e kishte kapur babi e tij për gjoksi dhe se prindi i tij ishte 

prezantuar se është polic dhe I kishte thënë të largohet . 
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         Nga dëshmia e dëshmitarit A.G. Gjykata vërteton faktin se:  

ditën kritike derisa ishin duke luajtur futboll kanë pasur një mospajtim me një lojtar 

kundërshtar dhe I njëjti  kishte dalur jashtë fushe dhe kishte biseduar në telefon , ndërsa të 

tjerët kanë vazhduar lojën, derisa ka ardhur policia , të cilët kanë pyetur se a e kishte kërcënuar 

V.n që nuk është e vërtetë  dhe se atëherë ka reaguar një person i cili më herët nuk ishte aty i 

cili kishte sharë në prezencë të policëve dhe për këtë shkak kishte reaguar H.i i akuzuari dhe 

mandej ky person kishte nxjerrë armën dhe e kishte drejtuar në drejtim të H.it dhe pas kësaj 

kishte reaguar policia dhe kishte prangosur të akuzuarin.    

 

      Gjykata si prova materiale bëri shikimin videoinqizimit në CD  që të shkurtër ka ketë 

përmbajtje; nga shikimi vizual vërehet se paraprakisht i dëmtuari Sh.T.ka arritur në parkingun 

e fushës së sportit, ku pasi djali i tij V. ka hyr në veturë i dëmtuari merr revolen e tij nga vetura 

dhe pastaj futet në sallë të sportit ku shihen një grumbull personash duke diskutuar  mes veti , 

prezent  janë edhe dy zyrtar policor dhe ndërkohë i dëmtuari me duar mbrapa i ofrohet grupit 

por nuk ka zërim që të dëgjohet se çka thuhet dhe në ato momente shihet i akuzuari H.i duke e 

shtyrë të dëmtuarin Sh.  i cili pasi bën disa hapa mbrapa nxjerrë revolen dhe ia drejton të 

akuzuarit.  

 

     Nga mbrojtja e të akuzuarit Gjykata vërteton faktin se: I njëjti ditën kritike derisa kishin 

luajtur futboll , pas ndërhyrjes së kishte bërë A.ndaj V.t I njëjti ishte larguar nga fusha dhe pas 

15 minutave është ardhur policia e cila ka ndërprerë lojën me dyshimin se kemi kërcënuar V.n. 

Aty ndërkohë ka ardhur edhe I dëmtuari I cili gjatë bashkëbisedimit fillimisht i ka qitë duart 

mbrapa dhe nga ka share dhe në momentin kur ka lëvizur duar para unë e kamë shtyrë por nuk 

ka share dhe në ato momente nuk ka menduar se kujt po i meshon saktë por nuk e ka bërë këtë 

me paramendim. 

 

       Në fjalën përfundimtare Prokurori shtetit Paulin Pashku deklaroj se:, pas shqyrtimit 

te mjaftueshëm te provave te cilat u administruan ne këto shqyrtime gjyqësore te deritanishme, 

pavarësisht versioneve te cilat i kane dhënë te dy palët edhe pala e dëmtuar edhe ajo e 

pandehur, prova e drejtpërdrejtë dhe me e rëndësishme ne raport me ekzistimin e veprës penale 

Sulm nga neni 187 par.1 te KPRK-se për te cilën akuzohet i pandehuri e vërteton aktin e sulmit 

qe i pandehuri e ndërmori ndaj te dëmtuarit tani te ndjerit Sh.T.por edhe ndaj djalit te tij V.T.t 

te cilin siç shihet ne video xhirime tenton ta godas me grusht, kjo prove përpos qe është e 

besueshme përputhet edhe me mbrojtjen e te pandehurit i cili nuk i mohoi veprimet e tij ne 
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raport me te dëmtuarin Sh.T.dhe dëshmitarin V.T.. Për prokurorinë është fare e qarte se te dy 

palët pra edhe pala e dëmtuar edhe tani i pandehuri nuk kane ndërmarr asnjë veprim me te cilin 

do te mund te shmangej kryerja e veprës penale e cila i vihet ne barre te pandehurit prandaj e 

theksojmë se vepra penale është kryer me kontributin e te dy palëve. Ne raport me palen e 

dëmtuar Sh.T.është krejtësisht e qarte se i njëjti pasi qe është njoftuar nga djali i vet se ka pasur 

Kanosje nga bashkë lojtaret e tij fakt ky qe as qe nuk është hetuar e as nuk është provuar se ka 

ekzistuar një gjë e tille megjithatë e shtynë tani te dëmtuarin qe i armatosur madje duke i dhënë 

edhe plumbin e dyte te revoles, duke mos qene ne detyre dhe duke mos u prezantuar as si polic 

afrohet ne vendin e ngjarjes edhe pse aty ishin koleget e tij ne detyre dhe për me tepër nga vete 

video xhirimet shihet se pala e dëmtuar i ndjeri Sh.T.se bashku me djalin e tij vazhdojnë te 

qëndrojnë ne hapësirat e sallës sportive ku shihen lëvizjet e tyre edhe pse siç e përmendem me 

pare tashme ne vendin e ngjarjes kishte dal policia e me çka qëndrimi i mëtutjeshëm i te 

dëmtuarit i cili ishte i armatosur nuk e ka arsyetuar prezencën e tij ne vendin e ngjarjes pro 

përkundrazi e ka tensionuar situatën edhe me shume diçka qe ka mundur te evitohej fare lehte. 

Kaq sa i përket përgjegjësisë se palës se dëmtuar dhe kontributit te saj ne kryerjen e veprës 

penale nga i pandehuri.  

       Sa i përket veprimeve inkrimunuese, kontributit dhe vullnetit te te pandehurit ne kryerjen e 

veprës e penale nga vete mbrojtja e te njëjtit u vërtetua se i pandehuri H. nuk e mohon asnjërin 

nga veprimet qe i ka ndërmarr ne ditën kritike. Mbrojtja e te pandehurit u përqendrua ne 

pretendimin se pala e dëmtuar me sjelljet e tij e kishte fyer grupin me te cilin kishin qene duke 

luajtur futboll. Siç shihet nga procesverbali dhe mbrojtja e te pandehurit i njëjti ne asnjë 

moment nuk tha se me ardhjen e palës se dëmtuar i njëjti ju kishte drejtuar personalisht atij apo 

se e kishte fyer tani te pandehurin H., nga mbrojtja e te pandehurit ne këtë shqyrtim gjyqësor 

po ashtu u vërtetua se ne momentin kur kishte arritur polica te njëjtit kishin biseduar me 

dëshmitarin A.G., pra momenti i përplasjes mes tani te pandehurit dhe palës se dëmtuar siç e 

thotë edhe vet i pandehuri ka ndodhur ne momentin kur pala e dëmtuar reagon ndaj bisedës qe 

ishte duke u zhvilluar mes A.G.t dhe policeve ku i pandehuri pretendon se i dëmtuari ne atë 

moment i kishte fyer te gjithë grupin duke ua share anëtaret e familjes dhe kjo e kishte nxitur te 

reagoj ne mënyrën qe nuk e mohon as vete i pandehuri.  

 

      Ne pikëpamje te ekzistimit te veprës penale Sulmi, nuk ka asnjë mëdyshje se ai e ka kryer 

këtë vepër por ka rrethana lehtësuese te cilat i cekem edhe me larte, pra: se pala e dëmtuar ne 

cilësinë e zyrtarit policor jashtë detyrës i ka kontribuar ne mënyrë te konsiderueshme incidentit 

sepse ne momentin kur pala e dëmtuar i pyetur koleget e tij nga policia dhe duke e ditur se nuk 
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ka qene ne detyre i njëjti është dashur ta largoj djalin e tij dëshmitarin V.T. pasi qëndrimi i 

mëtejshëm ne sallën e sportit ka qene edhe shkaku qe i ka paraprirë kryerjes se veprës penale 

nga i pandehuri.  

Prokurori i shtetit ja len Gjykatës te vendos mbi rrethanat lehtësuese edhe renduese ndërsa 

Gjykatës i propozon qe ta shpalle fajtor dhe ti shqiptoj dënimin e parapare me ligj.  

 

Mbrojtësi i të pandehurit në fjalën përfundimtare deklaron: e kundërshtojmë aktakuzën 

për klientin qe e përfaqësojmë lidhur me veprën për te cilën akuzohet sepse nuk kemi te bëjmë 

me veprën penale qe i vihet ne barre sepse i njëjti kishte vepruar pasi qe pala e dëmtuar i ishte 

afruar atij ne një distance pothuajse i puthitur me te duke i thënë me fjalët siç ka deklaruar edhe 

ne seancat e mëhershme “A e dini ju se kush jam unë e juve te familjes Gashi krejt robt ka me 

ja q...” dhe ne atë moment kur e kishte share e për me keq ne prezence edhe te policisë klienti 

qe përfaqësoj është ndier i pasigurt dhe i është detyruar te veproje për ta zmbrapsur Sulmin 

qofte nëse ka ndodhur apo jo z. H.G. ne momentin kur Sh.T.siç i kishte duart e vendosura 

mbrapa i qet para i cili pozicion edhe pse nuk shifet se çfarë bene kur i vendos para ne e dimë 

mire se kur dikush na drejtohet me fjalët “ Une ropt ...” qëllimi i tij është për te realizuar 

sulmin e ne këtë rast klienti qe përfaqësojmë ka vepruar për ta zmbrapsur sulmin dhe nuk ka 

pasur as me te voglin qellim ta sulmoj atë apo këdo tjetër prezent ne fushe.  

       

      Pra mendoj duke pasur parasysh, administrimin e provave, deklaratat e dëshmitareve qe 

nuk kemi te bëjmë me veprën penale e po qe se për një veprim te tille do te dënohej një 

qytetare edhe unë si qytetar i këtij vendi ndihem i pasigurte kur nesër cilido polic qofte ne 

trafik sikur e kishim rastin e fundit ku shifet ne video duke e goditur personin e mitur një zyrtar 

policor, qofsha unë ose fëmija im ne një fushe te futbollit mund te jemi i rrezikuar ti 

ekspozohem sulmit apo edhe goditjeve nga zyrtar policor i Kosovës.  

       E lus Gjykatën qe ti ketë ne konsiderate te gjitha rrethanat dhe qe te bjere nje vendim i cili 

do te ishte i pranueshëm për klientin qe përfaqësoj por edhe për ne si shoqëri.  

 

I akuzuari në fjalën përfundimtare deklaron: e mbështes fjalën e mbrojtësit tim.  

 

     Gjykata ka bërë vlerësimin e provave të shqyrtuara një nga një dhe të gjitha së 

bashku dhe ka konstatuar këtë gjendje faktike: me  04.10.2018, rreth orës 22.00, në rrugën 

Naim Beka, në Ferizaj saktësisht në fushën e futbollit ..., pas një mosmarrëveshje është  

ndodhur  aty në mes të disa personave që kish qenë duke luajtur futboll dhe djalit të dëmtuarit 
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V.T., pas ndërhyrjes dhe ndërprerjes së lojës nga ana e policisë i dëmtuari Sh.T.derisa në ato 

momente ishte ofruar për të biseduar me ta i pandehuri në prezencë të policëve e përdor forcën 

ndaj të dëmtuarit duke e kapur për gjoksi dhe duke e shtyrë prapa për disa hapa  

      Kjo vërtetohet nga: dëshmia e të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit Sh.T.dhe dëshmia e 

dëshmitareve V.T. dhe A.G.,pjesë nga video incizimi, pastaj deklarimi i të akuzuarit se  ka 

shtyrë të dëmtuarin dhe nuk ka sulmuar duke mos ofruar asnjë prove në mbështetje të 

deklarimit të tillë  dhe një deklarimi të tillë gjykata nuk i fali besimin ngase ishte më tepër 

tentim për të iu shmangur përgjegjësisë penale dhe se nuk u mbështet në asnjë provë të vetme 

kurse provat e ofruara tjera ishin bindëse dhe se në asnjë moment nuk janë kundër argumentuar 

nga ana e të akuzuarit.  

 

       Gjykata ka vlerësuar se: në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të gjitha tiparet e veprës 

penale i cili kreu veprën penale sulmi nga neni 184 par. 4 të KPRK-së për të cilën vepër i 

akuzuari është penalisht përgjegjës dhe është ndëshkuar si në diapozitivin e këtij aktgjykimi, 

ndërsa për ekzistimin e kësaj vepre penale ka kontribuar me sjelljen e tij e vet të dëmtuarit tani 

i ndjerë. Gjykata duke marrë kontributin e të dëmtuarit në ekzistimin e kësaj vepre penale dhe 

parimit se Ligji penal aplikohet për veprën penale në kohën e kryerjes së veprës penale, pos në 

rastet kur Ligji i Ri penal është më i favorshëm i favorshëm për kryerësin , duke u bazuar në 

dispozitën e nenit 3 par 2 të KPRK, ka berë kualifikimin juridik sipas Kodit të ri penal 

konkretisht nenin 184 par 4 të KPRK.   

       

      Me rastin e matjes dhe shqiptimit tëdënimit gjykata i ka pasur parasysh të gjitha rrethanat 

nga neni 69 dhe 70 i KPRK-së të cilat ndikojnë në zbutjen apo ashpërsimin e dënimit. Si 

rrethanë lehtësuese për të akuzuarin gjykata  ka marrë për bazë moshën e tij, faktin se është 

hera e pare që bie ndesh me ligjin, faktin se ngjarja ka ndodh aty për aty , kontributin e palës së 

dëmtuar në këtë rast e ndërsa rrethanë rënduese nuk gjeti diçka të veçante pos shkallën e 

përgjegjësisë penale dhe të mirën e rrezikuar në këtë rast. 

 

      Gjykata është e bindur se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit është në harmoni me shkallën 

e përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe peshën e veprës penale, kështu që konsideron se do të 

arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 38 të KPRK-së. 

 

     Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor është i bazuar në 

nenin 453 të KPPK-së. 
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     Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontest civil është i bazuar në nenin 463 të 

KPPK-së.  

     Nga të cekurat më lartë u vendos si në diapozitiv të këtij aktgjykimi. 

   

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:080583, 08.02.2021 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Shabi Idrizi 

 

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

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të njëjtit, ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 


