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Numri i lëndës: 2018:018222 

Datë: 10.12.2020 

Numri i dokumentit:     01335296 

 P.nr.78/16 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL e përbërë nga gjyqtari i vetëm gjykues Shabi Idrizi si dhe me 

procesmbajtësin Qëndrim Gashi, në çështjen penale kundër të pandehurit B.I. nga fshati .... , 

komuna e Ferizajt, për shkak të veprës penale Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së 

detyrës zyrtare nga neni 410 par.2 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Ferizaj PP.II.nr.2270-6/14 të dt.25.01.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, në 

praninë e përfaqësuesit të akuzës prokurorit të shtetit Paulin Pashku, të pandehurit B.I. dhe 

mbrojtësit të tij av. Berat Tmava me datë 09.11.2020 mori dhe publikisht komunikoi, kurse me 

datë 27.11.2020, përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

        I akuzuari  B.I. nga i ati X....dhe e ëma ...., e gjinisë ...., i lindur më ....në Gjilan, me nr. 

personal .... , ku edhe jeton në fshatin .... komuna e Ferizajt, ka të kryer shkollën e mesme, 

student, punon mekanik, i gjendjes së mesme ekonomike, i martuar, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, i pa dënuar më parë, mbrohet në liri. 

 

 Në bazë të nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të KPPK-së: 

 

LIROHET NGA AKUZA 

 

        Sepse nuk është vërtetuar, 
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se më datë 24.07.2014, rreth orës 03:00, në rrugën magjistrale Prishtinë-Shkup, tek servisi 

“BMW” në afërsi të pompës së benzinës “Kosova Petrol” në Ferizaj, pas një mosmarrëveshje 

verbale me zyrtarin policor B.I.1., që ishte jashtë detyrës së punës i cili ishte ndaluar me 

veturën e tij “Opel Astra” në rrugë për të kuptuar rastin, ngase një person i gjinisë femërore e 

quajtur R....  kërkonte ndihmë për shkak që një person e ndiqte nga mbrapa, me të dal nga 

vetura fillimisht ishte prezantuar se është polic dhe kishte filluar të bisedoj me L.I., vëllain e të 

pandehurit, por ai kishte kërkuar që ai të largohet nga vendi i ngjarjes, mirëpo derisa ata 

bisedonin, i pandehuri B.... e kishte goditur me grusht në fytyrë-syrin e djathtë, me ç „rast nga 

këto goditje i dëmtuari – zyrtari policor B.I. kishte marrë lëndime të lehta trupore me pasoja të 

përkohshme për shëndetin. 

 

- Me çka kishte për të kryer veprën penale Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë 

kryerjes së detyrës zyrtare nga neni 410 par.2 të KPRK-së. 

 

 Sipas nenit 454 te KPPK-se shpenzimet e procedurës penale mbesin ne ngarkesë të 

mjeteve buxhetore të Gjykatës. 

 

 I dëmtuari për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

  

A r s y e t i m 

 

      Prokuroria Themelore ne Ferizaj ka ngritur aktakuzen PP.II.nr.2270-6/14 të dt.25.01.2016 kundër të 

akuzuarit B.I. për shkak të veprës penale Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare nga 

neni 410 par.2 të KPRK-së, duke  kërkuar që i njëjti të shpallet fajtor dhe të dënohet me denim meritor 

sipas ligjit.  

 

Duke vepruar konform aktakuzës në fjalë, gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar me dt.25.10.2018 në të 

cilën senacë i akuzuari u deklarua se nuk e pranon fajsinë.  

 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt. 05.11.2020 prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare deklaroj se 

vlerëson fuqishëm dhe bindshëm se me provat e shqyrtuara dhe të administruara gjatë shqyrtimeve 

gjyqësore, është vërtetuar pa mëdyshje Aktakuza PP.II.nr.2270-6/14 të dt.25.01.2016, e ngritur kundër të 

akuzuarit B.I., në drejtim të veprës penale Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare nga 

neni 410 par.2 të KPRK-së, andaj mbetet në tërësi pranë aktakuzës në fjalë. 
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Ky rast ka ndodhur për shkak se i akuzuari me dashje e kishte goditur me grusht në fytyrë – 

syrin e djathtë B.I.1., me këtë veprim i kishte shkaktuar lëndime të lehta trupore me pasoja të 

përkohshme për shëndetin. 

 

Gjatë shqyrtimeve gjyqësore janë administruar provat personale dhe materiale që fuqishëm dhe 

në mënyrë të drejtë vërtetojnë dyshimin e bazuar mirë se i akuzuari në fjalë e kishte kryer 

veprën penale që i vihet në barrë kjo më së miri u vërtetua edhe nga përmbajtja e shqyrtimeve 

gjyqësore të dt.02.11.2020,  ku i pandehuri është mbrojtur në heshtje, ai i datës 08.04.2019 ku 

dëshmitari - i dëmtuari B.I. e ka dhënë dëshminë e tij pranë kësaj Gjykatë, procesverbali i 

shqyrtimit gjyqësor i datës 30.04.2019 - me referencë dëshminë e dëshmitares R.S. dhe 

deklarata e dëshmitares dhe të pandehurit në polici. Prandaj  pas vlerësimit të gjithanshëm dhe 

të drejtë të provave personale dhe materiale, dëgjimit të dëmtuarit dhe dëshmitares si dhe duke 

i çmuar dhe ndërlidhur në kontekst logjik dhe faktik me njëra tjetrën, konsideroj se ka prova të 

mjaftueshme se i akuzuari e kishte kryer veprën penale për të cilën është akuzuar. 

 

Kështu që gjykatës i propozoj që të njëjtin ta shpallë fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit me një 

dënim, që do të arrihej qëllimi i dënimit i paraparë në nenin 41 të KPRK-së, ku dënimi duhet të 

jetë në proporcion me peshën e veprës penale, sjelljen dhe rrethanat e kryerësit. 

 

      I dëmtuari B.I. i është bashkangjitur ndjekjes penale dhe thotë se gjatë shqyrtimit gjyqësor 

do të vërtetohet se është sulmuar gjatë detyrës së tij zyrtare.  

      I  akuzuari B.I. nuk e ka pranuar veprën penale që i vihet në barrë në shqyrtim fillestar të 

datës 25.10.2018 duke thënë se nuk e ka kryer një veprim të tillë dhe kërkuar nga Gjykata qe ta 

lirojë nga përgjegjësia penale. 

          Pasi që i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë gjykata ka proceduar provat e propozuara, ka 

dëgjuar dëshmitaren R.S> dhe ka marrë deklaratën e të dëmtuarit B.I., është bërë leximi i 

konstatimit të ekspertit të mjeksisë ligjore i dt. 07.01.2026, raporti mjekësor nga Qendra 

Emergjente në Ferizaj i dt. 24.07.2014 si dhe shkresat e tjera të cilat gjenden në lëndë, morri në 

konsiderim mbrojtjen e të akuzuarit nga mbrojtësi i tij av. Berat Tmava  si dhe pas vlerësimit të 

materialit të theksuar provues ka gjetur se nuk është dëshmuar se i akuzuari ka kryer veprën 

penale e cila i vihet në barrë. 

      Me provat e procedura pa mëdyshje u vërtetuar se i akuzuari nuk ka qenë fare në vendin e 

ngjarjes duke u bazuar nga deklaratat e dëshmitares R.S. të dhënë para Gjykatës e pyetur nga 

Prokurori i shtetit duke e ballafaquar me te pandehurin se “A e njihni personin që e keni në 
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anën e djathtë?” – ajo është përgjigjur se “Jo dhe se nuk më kujtohet se kush ka qenë që e ka 

sulmuar të dëmtuarin”. Po ashtu edhe nga deklarata e dëshmitares L.R. e dhënë ne Polici me 

datë 24.07.2014 ajo e përshkruan personin që e ka sulmuar policin si - “zeshkan dhe i madh me 

trup ndërsa tjera veti nuk i kujtohen”. 

  

    Njehë rit kallëzimi penal është saktësuar me numër të rastit 2014-CF-1568 dhe me të drejtë 

nga ana e policit hetues Nj.Sh. dhe mbikëqyrësit Toger Nj.T. kjo vepër ishte cilësuar si Lëndim 

i lehtë trupor nga neni 188 par.1 të KPRK-së  porse nuk është vërtetuar se i akuzuari e ka kryer 

edhe këtë veprim si dhe nuk kemi prova të tjera që e dëshmojnë të kundërtën. 

         Gjykata në mbrojtjen e të akuzuarit në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur më 02.11.2020 ka 

shfrytëzuar të drejtën e vet ligjore duke u mbrojtur në heshtje. 

     Pretendimi i të dëmtuarit nuk është vërtetuar edhe në deklaratën e tij të dhënë në seancën 

Gjyqësore të datës 08.04.2019 me rastin e ballafaqimit me të pandehurin ku ka deklaruar se 

“Ai është personi që me ka goditur” ndërsa në deklaratën e dhënë në polici ishte shprehur se ai 

person – “Sillet rreth moshës 25-26 vjeçar, i plotë, zeshkan, flokët e kafta” - e që bije në 

kundërshtim me tiparet fizike të pandehurit ngaqë ai në ata kohë ka qenë 21 vjeçar dhe është 

biond. Në pyetjet e tërthorta të av. mbrojtës se “Personi që të ka goditur a ka pas dijeni se jeni 

polic?” – i dëmtuari është përgjigjur se “po ngase unë më herët jam prezantuar verbalisht me 

ID”. Ndërsa gjatë marrjes në pyetje nga ana e prokurorit të shtetit në procesverbalin e datës 

09.12.2015 ishte përgjigjur se “Nuk jam i sigurt... nuk e di a ka arritur i dyshuari që ta kuptoj se 

jam polic”. Pra, këtu kemi disa përgjigje kundërthënëse të tij.  

Por në bazë të kësaj nuk mund të kolaudohet se ishte i pandehuri ai që e kishte goditur të 

dëmtuarin e po ashtu se personi që e kishte goditur kishte qenë i njoftuar se i dëmtuari ishte 

polic duke ushtruar detyrën e tij zyrtare.  

 

E pa argumentuar dhe nuk ka mbështetje në prova materiale për tu vërtetuar përgjegjësia 

penale e të akuzuarit, por në rastin konkret edhe pse kemi disa elemente që përbejnë figurën e 

veprës penale Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare nga neni 410 par.2 të 

KPRK-së - ekziston elementi se i dëmtuari është sulmuar në ditën kritike dhe kjo është 

vërtetuar nga konstatimi i ekspertit të mjekësisë ligjore i dt. 07.01.2016 si dhe raporti mjekësor 

nga Qendra Emergjente në Ferizaj i dt. 24.07.2014 ndërsa disa elemente tjera mungojnë. E në 

rastin konkret, nuk plotësohet njëri nga kushtet kryesore të veprës se “Kryerësi duhet të jetë i 

vetëdijshëm se është duke e sulmuar apo duke iu kanosur personit zyrtar i cili është duke 

ushtruar detyrën zyrtare”, po ashtu nuk është vërtetuar se kush e kreu veprën penale nga provat 
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e prezantuara  vetëm nga deklarata e të dëmtuarit i cili ka deklaruar se “i pandehuri është 

personi që e ka sulmuar” mirëpo duke u bazuar nga dispozita e nenit 262 par.2 i KPP-ës 

“Gjykata nuk e shpall të akuzuarin fajtor duke u mbështetur vetëm në një deklaratë”.  

Njehë rit duke u bazuar në nenin 3 par. 2 të KPP-së kur “Mëdyshjet lidhur me ekzistimin e 

fakteve të rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit penal 

interpretohen në favor të pandehurit dhe të drejtave të tij”, prandaj duke u bazuar në të gjitha të 

lartcekurat u vendos si në diapozitiv të këtij aktgjykimi. 

       Meqenëse nuk është vërtetuar se deri te vepra penale Sulmi ndaj personit zyrtar gjatë 

kryerjes së detyrës zyrtare nga neni 410 par.2 të KPRK-së, gjykata e ka liruar të akuzuarin nga 

akuza, në bazë të nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të KPK-së së. 

       Në bazë të nenit 454 të KPPK-së është vendosur që shpenzimet e procedurës të bien në 

ngarkesë të mjeteve bugjetore të gjykatës.           

 Vendimin për ta udhëzuar të dëmtuarin për realizimin e kërkesës pasuro-juridike në kontest 

civil është bazuar në nenin 463 par. 3 të KPPK-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:018222, 09.11.2020 

  

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, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 


