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Numri i lëndës: 2018:050439 

Datë: 02.04.2019 

Numri i dokumentit:     00265849 

 

P.nr. 24/18 

      NË EMËR TË POPULLIT 
 

Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë, Gjyqtari Robert Tunaj, me sek. Juridike   

F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit N. N. K. nga fshati M., për shkak të veprës 

penale sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare nga neni 410 paragrafi 1, e duke 

vendosur sipas aktakuzës të PTH në Prizren PP.II.nr.2784-2/17 të dt. 17.01.2018, në shqyrtimin 

gjyqësor të mbajtur me dt.29.03.2019, në prezencë të PSH Beqë Shala, të akuzuarit dhe 

mbrojtësit të tij av. Y. K., muarrë dhe publikisht shpalli ,ndërsa me daten 02.04.2019 përpiloi 

ketë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari  N. K., nga i ati N.,  i lindur me dt.30.05.1956, në fshatin M. Komuna e 

Suharekës ku edhe tani jeton, ka të kryer shkollën e fillor, i martuar, puntor, i gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar, shtetas i R. tē Kosovēs. 

 

 ËSHTË  FAJTOR 

 

   Se me datën 09.10.2017, rreth orës 12.15 minuta, në fshatin M., Komuna e Suharekës, 

sulmon ose kanos seriozisht se do ti sulmoj personat zyrtar, apo personat të cilët ndihmojnë në 

kryerjen e detyrave zyrtare lidhur me sigurinë e përgjithshme, sigurinë e Republikës së Kosovës 

apo ruajtjen e rendit publik, në atë mënyrë që derisa Inspektori i Kuvendit Komunal të Suharekës 

– i dëmtuari A. B., ishte në asistim që të bëhet realizimi i ekzekutimit – rrënimit të një muri, 

pronë e të pandehurit, i pandehuri në shenjë revolte e sulmon inspektorin – të dëmtuarin duke e 

goditur me grusht në kokë. 

 

Këso dore ka kryer  veprēn penale  Sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës 

zyrtare nga neni 410 par.1 i KP-së. 

 

Gjykata nē kuptim të neneve 41,42,45,51,52,73, 74  si dhe nenit 410 par.1 të KP, të 

akuzuarit, ia shqipton: 
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DENIMIN ME  KUSHT 

 

 Denimin me burg  prej 3 muaj, i cili nuk do të ekzekutohet  nëse i akuzuari  në afat 

prej  1 viti, nuk kryen vepër të njejtë apo të ngjajshme  penale.  

 

 Obligohet  i akuzuari me shpenzimet  e  procedurës  në emër të paushallit gjyqësor  

shumen prej  20 € dhe per kompenzimin e viktimave në shume prej 30 €. 

 

A r s y e t i m 

 

PTH në Prizren me aktakuzën PP.II.nr.2784-2/17 të dt. 17.01.2018 ka akuzuar N. N. K. 

nga fshati M., për shkak të veprës penale sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës 

zyrtare nga neni 410 par.1 i KP-së,  aktakuzën të cilen gjatë seancës gjyqësore prej fillimit  gjerë  

në mbarimin e saj e ka perfaqësuar PSH Beqë Shala, i cili në tërsi ngel si në aktakuzë,  me  

kërkesë  që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 
 

Mbrojtesi i të akuzuarit av. Y. K. në seancë deklaron se deklarata e të dëmtuarit dhe 

gjodetit nuk janë të besueshme per vërtetimin e fajsis se te pandehurt. Vete i pandehuri deklaron 

se ka kërkuar nga i dëmtuari nje afat qe vete të rrënoj murin dhe me refuzimin i dëmtuari ka nxit 

edhe provokuar të akuzuarin, aq me tepër pas rrënimit të murit të parë, përsëri ka ndërtuar murin 

e ri , devijimi i dytë i murit ka ardhë nga gabimi i puntoreve që kanë ekzekutuar punimet për qka 

ka kërkuar të lirohet nga përgjegjsia penale  por nëse vërtet gjykata gjenë elemente të përgjegjësis 

atëhet të shqiptoj denim më të butë duke pas parasysh faktin se është e vërber me njërin sy dhe 

pensionist invalidor. 

 

I akuzuari në seancë nuk ka pranuar fajsin  gjykata administroi provat dhe ate  ka dëgjuar 

dëshmitaret A. B., K. G. dhe F. Sh.  ka bërë leximin e raportit të oficerit Y. B. të dt. 09.10.2017, 

fotodokumentacion, skicën e terenit, aktvendimin me nr,466-192 dhe konkluzionin me nr.303 të 

dt. 31.07.2017. 

 

 Dëshmitari A. B. në seancë ka deklaruar se ditën kritike  kam qenë në fshatin M. tek i 

akuzuari i cili ka uzupuar dhe ndërtuar murin rrethues në hapsira publike dhe atë 33 m2, në 

parcelën me nr. 2083 pronë shoqeërore, qëllimi jonë ishte ekzekutimi i aktvendimit të drejtorisë 

per pronë dhe kataster me të cilin kemo qenë të obliguar të rrënojmë murin e ndërtuar në atë 

ngastër ku me crast i ofroj edhe gjykatës aktvendimin me nr. 4..-192 të dt. 26.09.2017 dhe 

konkluzionin e këtij aktvendimi të dt. 31.07.2019. Deshmitari deklaron se tek i akuzuari kemi 

qene dy here me qellim të ekzekutimi të murit, ekzekutimi i parë ka qene me dt. 14.08.2017 por 

i njejti nuk ka përfunduar pasiqë kanë munguar zyrtaret e KEDT pasiqe ata eshte dashur të 

ndërpresin rrymën. Me dt. 03.10.2017 N. K. eshte paraqitur në zyre dhe ka marr nje gjodet privat, 

i ka vendosur pikat dhe murin e vjetër e ka rrënuar vetë duke ndërtuar nje mur të ri në pikat ku i 

ka caktuar gjodeti privat. Ne po atë ditë kemi dalë në vendin e ngjarjes kemi bere inqizimin e 

murit të rrënuar dhe pas inqizimit kemi konstatuar se kemi të bëjmë përsëri me uzupim por tani 

në sipërfaqe 6 m2. Ne me marrveshje kemi kërkuar të heket muri i ri por të njëjtin nuk e ka 

respektuar  dhe i njëjti në atë moment edhe më është kanosur se nëse rrënohet dikush ka per të 

vdekur. Me dt.09.10.2017 ka filluar ekzekutimi rreth orës 11.00 prezent ka qene komandanti i 

policis së M. Y. B. dhe patrolla e policis K. G. dhe policet te tjerë, ish drejtori i inspekcionit S. 

K., inspektoret H. M., H. G.. Gjodeti K. G. dhe kompanija per rrënimin e objekteve ASS 

Prishtinë. Ne këto momente i akuzuari më fotografon dhe me drejtohet me fjalë se po të 
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fotografoj per të të mbajtur mend. Diku rreth orës 12.15 minuta jam goditur me grusht në pjesën 

e pasme të kokës nga i akuzuari. 

 

Dëshmitari K. G. deklaronë se me dt.09.10.2017 kam qene ne M. me A. B. me qellim të 

ekzekutimit të murit të ndertar në pronë shoqërore në ato momente kemi qenë në shoqërinë edhe 

të patrolles policore, drejtorin e inspekcionit kur rreth orës 12.15 minuta i akuzuari me grushta e 

sulmon A. B. duke e goditur në kokë.Deklaron se në momentin kritik kam qenë afër A. dhe 

policia menjëherë pas goditjes e kan arrestuar N. K.. 

  

 Deshmitarja F. Sh. në seanc deklaron se arrestin e N. K. nuk e kam bere unë e ka bere 

dikush tjetër ndërsa pershkak të transportit une e kam kryer transportin bashkë me kolegun tim 

K. G..Në kohen kur ka ndodhur rasti nuk kam qene ne vendin e ngjarjes, aty jam paraqitur pas 

arrestimit me qellim të transportimit të akuzuarit në stacion të policis pasiqe patrolla që ishte aty 

nuk kishte veturë.Këtë  dëshmi gjykata e vlerson si jo relevante për qështjen. 

 

I akuzuari N. K. në mbrojtjen e tij deklaron se unë i kam thene A. a ka mundësi mos me 

rrenu se e beje vet, ai mu përgjigj se jo, ti je ai qe e ke nderu në rrugë, konkretisht kontakt fizik 

me A. nuk kam pasur mirpo vetëm kontakt verbal ku afërsia ime dhe e A. ka qene diku gjysme 

metre. Unë ate ditë kam qene në të shtatat e nje kusheriu tim dhe gruaja ime me ka njoftuar në 

telefon kur kam ardh te shpija e kam par oborrin zi prej njerëzve kjo gjë më ka provokuar 

reagimin tim dhe më ka habitur shume pasiqe kjo ka qene krejt e pa pritur. 

 

Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt.29.03.2019,ka vërtetuar këtë gjendje 

faktike: 

Se me datën 09.10.2017, rreth orës 12.15 minuta, në fshatin M., Komuna e Suharekës, 

sulmon ose kanos seriozisht se do ti sulmojnëpersonat zyrtar, apo personat të cilët ndihmojnë në 

kryerjen e detyrave zyrtare lidhur me sigurinë e përgjithshme, sigurinë e Republikës së Kosovës 

apo ruajtjen e rendit publik, në atë mënyrë që derisa Inspektori i Kuvendit Komunal të Suharekës 

– i dëmtuari A. B., ishte në asistim që të bëhet realizimi i ekzekutimit – rrënimit të një muri, 

pronë e të pandehurit, i pandehuri në shenjë revolte e sulmon inspektorin – të dëmtuarin duke e 

goditur me grusht në kokë. 

 

Ketë gjendje  faktike  gjykata  e ka vërtetuar  nga   dëshmija deshmitarëve A. B. dhe K. 

G. të cilët  në  menyrë identike  kanë provuar faktin  se i demtuari A. B. eshte sulmuar në kohen, 

vendin dhe menyren e pershkruar si ne dispozitiv me q rast edhe eshte goditur ne koke me grusht 

nga i akuzuari N. K.. 

 

Këtë gjendje faktike  gjykata  në tërsi e ka vërtetuar edhe nga raporti i oficerit i 

dt.09.10.2017 ku është konstatuar se rreth orës 12.15 minuta N. K. nga mbrapa e godet me grusht 

në koke A. B., në prani të policis dhe inspektoreve komunal me që rast edhe është arrestuar nga 

pjestarët e policis që e kanë percjell ekzekutimin – rrënimin e murit.  Kjo gjendje faktike 

vërtetohet edhe nga raporti i shkurter i Policis së Kosoves në të cilin është kontatuar se rreth ores 

12.15 derisa ishin në asistim të inpektoreve komunal në fshatin M. tek N. K. në rrenimin e murit 

në shenjë paknaqësije N. e godet me grusht në kokë A. B.. Këtë gjendje faktike gjykata pjeserisht 

e ka vertetuar edhe nga mbrojtja e të akuzuarit i cili ka pohuar se diten kritike në kohë, vend si 

në akuzë ka pasur një perleshje me të dëmtuarin por se ajo ka qenë vetem gojore . 

Gjykata  mbrojtjen e të akuzuarit  se diten kritike nuk e ka sulmuar të dëmtuarin A. B., 

mirpo mes tyre ka pasur vetem kontakt verbal e konsideron perpjekje per shmangje nga 

pergjegjsia penale pasiqe kjo mbrojtje eshte ne kundershtim me provat e administruara ne 

shqyrtim gjyqesor, veqanarisht me deshmit e deshmitareve A. B., K. G.. 
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 Gjykata me rastin e marrjes se vendimit  mbi denimin pati parasysh rrethanat  nga neni 

73  dhe 74 të KP, rrethanat  në  të cilat vepra  është kryer, shkallen e  përgjegjsis  penale të 

kryerjes, vleren e të mirës  së mbrojtur dhe dëmit të shkaktuar. Si rrethan  letësuese  gjykata  mori 

fakin se është familjar, sjelljen  korrekte  në  gjykatë, me pare nuk ka qene i denuar, i dëmtuari 

nuk ka parshtur kërkes pasurore për dëmin,faktin se njëherë e kishte rrënuar murin vullnetarisht 

dhe murin e ri e kishte ngritur sipas matjes së ekspertit gjeodet që tregon se është qytetar i 

ndergjegjshem dhe se me denim më të butë do të arrihet qëllimi i denimit i proklamuar me nenin 

41 te KP ndersa rrethana rënduese nuk gjeti. 

 

Vendimi mbi kërkesen pasuroro juridike u muarrë ne kuptim të nenit 463 të KPP. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës dhe paushallit gjyqësor  u muarrë nē kuptim tē 

nenit 453  te KPP. 

 

Vendimi mbi kompenzimin e takses per viktimat e krimit u muarr konform nenit 39 

paragraf 3, nenparagraf 3.2 te ligjit per kompenzimin e viktimave te krimit 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEGA NË SUHAREKË, 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHËSHEM 

P.nr. 64/18 të dt.29.03.2019 

 

Sek. Juridike                                                                                            G j y q t a r i 

F. Kabashi                                              Robert Tunaj 

  

 

 

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

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


