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P.nr.533/2016 

          NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Penal, 
përmes gjyqtarit të vetëm gjykues, Sabedin Mushica, me sekretaren juridike Igballe Azemi, në 
çështjen penale kundër të akuzuarit B.S nga Gjilani, për shkak të veprës penale, sulmi ndaj personit 
zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare  nga neni 410 paragrafi 1 të KPRK1, (Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës), sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan, Departamenti i 
Përgjithshëm, me numër PP.II.nr.731/2016 të datës 27.04.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor e 
publik me datë 29.12.2019, mori dhe shpalli me datë 23.12.2019, shpalli, ndërsa i përpiluar me datë 
22.01.2020 këtë: 
 

AKTGJYKIM 
 

I akuzuari B.S, nga babai H..., nëna S..., e lindur D..., i lindur më datë ..., në Gjilan, ku edhe jeton, rr. 
.., rruga ... , nr. .. , i pamartuar, i punësuar, ka të kryer fakultetin e shkencave kompjuterike, i gjendjes 
së mesme ekonomike, shqiptar,  shtetas i Republikës së Kosovës 
 

    ËSHTË FAJTOR 
        
Sepse më datë 24.04.2016, rreth orës 16.40 minuta, në Gjilan, te fusha e futbollit, I pandehuri e ka 
sulmuar fizikisht personin gjatë kryerjes së detyrës zyrtare të dëmtuarin A.Sh, në atë mënyrë që pas 
përfundimit të ndeshjes së futbollit ndërmjet Bashkimit të Gjilanit dhe Ulpianës nga Lipjani, personi 
zyrtar duke I përcjellur referët dhe lojtarët musafir deri në zhveshtore, i pandehuri ka bllokuar derën 
e hyrjes së zhveshtores dhe nuk ka liruar rrugën, me ç`rast personi zyrtar polici kërkon nga i 
pandehuri ta liroj rrugën, mirpo i pandehuri refuzon dhe përnjëherë e kap policin për gjoksi dhe e 
shtyn mbrapa duke i këputur pullën e këmishës dhe mbajtësen e kravatës ia hedh në tokë. 
  
-Me çka ka kryer veprën penale, sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së dëtyrës zyrtare nga neni 
410 paragrafi 1 të KPRK-ës.   
Andaj, gjykata, në bazë të dispozitës së lartcekur ligjore dhe neneve 4, 40, 42, 43, 45, 47, 73, 74 dhe 
76, të KPRK, si dhe nenit 365, të Kodit të Procedurës Penale,2  të akuzuarin B.S: 
                                                
1 Kodi Penal i Republikës së Kosovës (Në tekstin e mëtejmë KPRK), nr.04/L-082, i datës 20 prill 2012, i cili ka hyrë në 
fuqi më 1 janar 2013.     
2 Kodi i Procedurës Penale (Në tekstin e mëtejmë KPP), nr.04/L-123, i datës 13 dhjetor 2012, i cili ka hyrë në fuqi më 1 
janar 2013. 
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E GJYKON 

 
Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 120 (njëqind e njëzetë) ditëve, i cili dënim me pëlqimin e 
të akuzuarit dhe në kuptim të nenit 47 të KPRK-ës, të njëjtit: 
 

I ZËVENDËSOHET 

Në dënim me gjobë në shumë prej 700€(shtaqindë)euro, të cilin dënim i akuzuari do ta paguajë në 
afat prej 30 ditësh, pasi që ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë. 

Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë gjobën e zëvendësuar, gjykata do ta 
zëvendësoj dënimin me gjobë në dënim me burgim, ashtu që një ditë burgim do të barazohet me 
20€(njëzet)euro të dënimit me gjobë. 

Obligohet i akuzuari që ta paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 30€(tridhjetë)euro dhe shumën 
prej 30€(tridhjetë)euro, për kompensimin e viktimave të krimit, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) 
ditëve, pasi që ky aktgjykim të merr formën e prerë,  nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

  A r s y e t i m 
 

1.Rrjedha e çështjes dhe fjala përfundimtare e palëve 
 
Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me datë 27.04.2016, ka dorëzuar 
aktakuzën në këtë gjykatë, me numër PP.II.nr.731/2016, e datës 27.04.2016, kundër të akuzuarit B.S 
nga Gjilani, për shkak të veprës penale, sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare  
nga neni 410 paragrafi 1 të KPRK-ës.   

Gjykata, ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin Gjyqësore- publike me datë 31.10.2019, të cilat 
shqyrtime kanë vazhduar deri më datë 23.12.2019, në të cilin kanë prezantuar prokurori i prokurorisë 
Themelore në Gjilan3, i cili gjatë tërë shqyrtimit gjyqësorë dhe në fjalën përfundimtare ka mbetur në 
tërësi pranë aktakuzës së paraqitur, dhe i ka propozuar gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtorë dhe 
ta dënoj në bazë të ligjit.  

I dëmtuari, A.Sh, i cili i është bashkangjitur ndjekjes penale, mirëpo kërkesë pasurore juridike ka 
deklaruar se nuk do të paraqet. 

I akuzuari B.S, gjatë tërë fazave të procedurës si dhe në fjalën përfundimtare i ka propozuar gjykatës 
që të merr aktgjykim lirues, me aryetimin se veprën penale e cila i bie në barrë i njëjti nuk e ka kryer.  

Konstatimet e Gjykatës 
 
Pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik dhe dëgjimit të dëshmitarëve dhe procedimit të 
provave formale e  materiale, gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: se është provuar se i akuzuara 
i lartcekur e ka kryer veprën penale, sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare  nga 
neni 410 paragrafi 1 të KPRK4-së. 
Provat e administruara gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor 

                                                
3 Në shyrtimin gjyqësor të datës 16.05.2019 Pokurorja e Shtetit ka propozuar që të dëgjohet si dëshmitar, i dëmtuari 
A.Sh. 
 
4 Kodi Penal i Republikës së Kosovës (Në tekstin e mëtejmë KPRK), nr.04/L-082, i datës 20 prill 2012, i cili ka hyrë në 
fuqi më 1 janar 2013.     
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Meqenëse i akuzuari B.S, nuk e kishte pranuar fajësinë për kryerjen e veprës penale për të cilën 
akuzohet, gjykata në seancën e shqyrtimit gjyqësor i ka administruar këto prova: 
 
 Dëgjimi i të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit A.Sh 
 Dëgjimi i dëshmitarit B.R, 
 Dëgjimi i dëshmitarit S.A, 
 Dëgjimi i dëshmitares S.R, 
 Mbrojtja e të akuzuarit B.S 
 Raporti zyrtar policor me numër 2016-CA-0671 I DATËS 24.04.2016   
 Fotodokumentacioni.  
 

I dëmtuari në cilësi të dëshmitarit, A.Sh, e dhënë në shqyrtimin gjyqësor, në mes tjerash ka 
deklaruar, se i njëjti është oficer në Stacionin Policor në Gjilan, e në vitin 2016 ka pasur një 
intervenim kirurgjik, ndërsa me datë 24.04.2016, së bashku me tre zyrtar policor te stadioni i ri i 
qytetit ka qenë i përcaktuar zyrtarisht për sigurimin e një ndeshje futbollistike në mes të një ekipi të 
Gjilanit dhe një ekipe tjetër emri i së cilës nuk i është kujtuar, ashtu që i njëjti ka qenë i angazhuar që 
të përkujdeset për sigurinë e ekipës musafire. Para përfundimit të ndeshjes, menagjeri i ekipës 
musafire i është drejtuar me fjalët “ne nuk kemi raporte të mira me këta të Gjilanit” duke aluduar në 
tifozët të cilët kishin ardhur për të shikuar ndeshjen. Pas marrjes së kësaj informate i dëmtuari A.Sh 
ka kërkuar nga oficerët e tjerë policor që njëri të bëjë përcjelljen e referit të ndeshjes, ndërsa dy 
oficerëve të tjerë u ka kërkuar të që përkujdesen për lojtarët e ekipit musafir deri sa ata të shkojnë në 
zhveshtore, e ai personalisht është përkujdesur për menagjerin e ekipit musafir. Në momentin kur 
oficerët policor po i shoqëronin të njëjtit drejtë zhveshtores së stadionit, i njëjti në vazhdimësi ka 
dëgjuar një duke thënë që duhet mi mytë, duhet mi pre dhe fjalë të tjera banale, të cilat fjalë ishin të 
drejtuara nga ekipi musafire, e që të gjitha këto i kishte thënë vetëm një person të cilin nuk e kishte 
njohur dhe asnjëherë nuk e kishte parë, por të njëjtin e ka urdhëruar që të largohet, të cilat urdhëra i 
njëjti nuk i kishte përfillur fare por kishte vazhduar sërish duke sharë e kërcënuar lojtarët dhe stafin e 
ekipës e cila ishte nën përkujdesjen e policisë. Pasi që lojtarët ishin ofruar për tu futur në zhveshtore, 
i dëmtuari i është ofruar të akuzuarit duke i thënë që ta liroj rrugën pasi që ai dhe kolegët e tij ishin 
përgjegjës për sigurin e lojtarëve dhe stafit tjetër, e në atë moment i akuzuari e ka kapur për gjoksi 
me dorë dhe i ka kapur krevatën e i kishte qarë këmishën e i dëmtuari në cilësi të dëshmitarit për 
shkak se kohë më parë ishte operuar  nuk kishte guxuar që të rezistoj, por që në atë moment ka parë 
kolegët e tij për ti ndihmuar dhe së bashku me ta e kanë kapur të akuzuarin dhe e kanë futur në 
ambientet e stadionit, ku kanë qëndruar për afro 10 minutave, e që aty e kishte kuptuar se vëllau i të 
akuzuarit ishte futbollist po që nuk e kishte kuptuar nëse i njëjti kishte lujtuar atë ditë apo jo, ndërsa 
pak çaste më vonë i njëjti e kishte vrejtur se nga vendi ku i njejti ishte operruar kishte filluar të 
rrjedhë gjak, ku pastaj i ishte ofruar ndihmë nga oficerët e tjerë që ishin me të atë ditë, por kaq 
deklaruar se nuk beson që gjaku të jetë si pasojë e kapjes nga ana e të pandehurit, por si pasojë që ai 
kishte qëndruar gjatë në këmbë. 
 
Dëshmitari B.R, në shqyrtimin gjyqësor në mes tjerash ka deklaruar, se ai tek fusha e futbollit 
ku po zhvillohej ndeshja ka arritur pak para se të përfundoj ndeshja e me të arritur ka ndegjuar një 
zhurmë nga shikuesit, ndërsa lojtarët musafir ishin ndalur e në ato momente ka intervenuar policia 
duke ju thënë shikuesve që të shpërndahen dhe lirojnë rrugën, dhe se i njëjti nuk kishte parë më asgjë 
tjetër pasi që kishte ndjekur urdhërin e policisë për të liruar rrugën dhe kishte vazhduar për në shtëpi, 
ndërsa ka deklaruar se nuk i kujtohet që të ketë dëgjuar ndonjë person të ketë fyer ndonjë person 
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tjetër apo duke sulmuar ndonjë oficer policor5. Ku mëtutje dëshmitari ka deklaruar se kjo është e 
vërtet se cka kam deklaruar në polici dhe se personi i cili ka qenë te dera është perosni i cili 
prezenton në gjykatore duke aluduar në të akuzuarin B.S. 
 
Dëshmitari S.A, zyrtar policor pranë SP në Viti, në shqyrtimin gjyqësor në mes tjerash ka 
deklaruar, se ditën kritike kur është zhvilluar ndeshja e futbollit, ka qenë në asistencë së bashku me 
kolegët e tij, ku kishte pasur zyrtar policor nga staiconi policor i Gjilanit dhe nga staiconi policor i 
Vitisë, ku nga Gjilani kishte qenë kolegu i tij A.Sh me të cilin kanë qënduar afër duke vëzhguar rreth 
anësoreve të fushës, e që për shkak të rëndësisë së ndeshjes ishin angazhuar më tepër oficer policie. I 
njëjti ka deklaruar se ndeshja ishte shkuar mirë deri ka fundi i ndeshjes ndërsa pasi që kishte 
përfunduar ndeshja tifozët kanë filluar të dalin dhe kanë filluar të dëgjohen zhurmat, kurse kolegu i 
tij A.Sh kishte shpejtuar që të qetësoj situatën, ndërsa për shkak të tollovisë së madhe i njëjti nuk e 
ka parë momentin kur është sulmuar kolegu i tij A.Sh, por se të njejtin e ka parë kur është kthyer me 
pjesët e dëmtuara të uniformës e që ishte e kjartë i e njëjti ishte konfrontuar me ndonjë person. Në 
gjithë atë tollovi të krijuar dëshmitari S.A i ishte drejtuar turmës që të mos fyejnë dhe që në atë 
grumbull njerzish ai ka arritur që të identifikoj të akuzuarin B.S të cilin e kishte shtyrë  pasi që i 
njëjti kishte tërhequr vëmendjen e tij për shkak se kishte qenë më i zëshëm se të tjerët. 
 
Dëshmitari S.R, zyrtar policor pranë SP në Zhegër të Gjilanit, në shqyrtimin gjyqësor mes të 
tjerash ka deklaruar, se kishte qenë prezentë në vendin e ngjarjes kura kishte ndodhur rasti, por që 
kolgët e tjerë kishin qenë duke e trajtuar rastin, ndërsa ai kishte kuptuar se kolegu i tij A.Sh është 
ballafaquar me një qytetar gjatë ndeshjes së futbollit, ndërsa të njejtim më vonë e kishte parë në 
stacionin policor ku i njëjti e kishte uniformën e dëmtuar, ndërsa të akuzuarin nuk e kishte parë ditën 
kritike në stadion pasi që ai personalisht nuk kishte marrë pjsë në intervenim. 
 
Nga përmbajta e deklaratës së raportit policor –zyrtares policore F.K, në mes tjerash e njëjta 
ka deklaruar, se me datë 24.04.2016, kah ora 15:00 së bashku me oficer A.Sh, kanë qenë te stadioni 
për sigurimin e ndeshjes futbollistike në mes KF Bashkimi dhe KF Ulpiana, nga Lipjani, aty kanë 
qenë së bashku me tre oficer tjerë nga Vitia, ku ka patur rreth 50 shikues, loja futbollistike është 
zhvilluar pa probleme. Pasi që ka përfundura loja  oficer A..i së bashku me oficerët tjerë nga Vitia, 
janë dalur nga fusha për ti përcjellur lojtarët në objektin e zhveshtores , ndërsa kjo ka qeëndruar në 
fushë gjersa të dilnin të gjithë nga fusha, ka dëgjuar sharje në mes shikuesve dhe lojtarëve pasi që aty 
u bashkuan të dy palët, asgjë nuk ka aprë ngase ka qenë larg, vetëm se kur ka dalur për të hyrë në 
objekt e ka parë oficer A.... duke biseduar me një person, ashtu që në veturë oficer A... e kishte 
njoftuar se kishte patur probleme me një person.  
 
I akuzuari B.S, në shqyrtim gjyqësor në mes tjerash ka deklaruar, se vëllau i tij kishte luajtur 
futboll për klubin e bashkimit të Gjilanit gjatë vitit 2016, ku me datë 24.04.2016 ai së bashku me 
babain e tij dhe disa shokë të tij kishin shkuar për ta shiquar një ndeshje të futbollit tek stadioni i cili 
gjendet tek varrezat e qytetit, ndërsa pas përfundimit të ndeshjes ai kishte shkuar për të përshëndetur 
një shok të tij i cili luante për ekipin e B...  si dhe për të pëshëndetur vëllaun e tij në fund të ndeshjes 
ashtu siç kishte vepruar gjithmon pas çdo loje, ku më pas kishte intervenuar polici të cilin atë kohë 
nuk e kishte njohur po të njëjtit ia kishte mësuar emrin gjatë gjykimit, për të cilin mban mend se i 
njëjti e kishte kapur për dore për ta futur brenda në zhveshtore me pretendimin se ai kishte shar e 
fyer lojtarët musafir ashtu që i A.Sh e kishte kapur për fyti për të cilat ekzistojnë edhe fotot në 
                                                
5 Prokurorja e shtetit e ka ballafaquar dëshmitarin me deklaratën e dhënë në Stacion Policor me datë 24.04.2016, edhe atë 
…”Pasi ka përfunduar ndeshja policët i kanë marrurr referat për ti siguruar, dërguar në objekt dhe në derë të hyrjes së 
objektit një person ishte ndaluar dhe nuk e lironte derën për të hyrë referat brenda dhe duke sharë me fjlaë të ndyta 
”Polici i thojke  lirona rrugën po ai person nuk e lirojke rrugën dhe e kapi policin për gjoksi duke e shtyni, kurse polici e 
kapi për dore atë person dhe e shtini brenda në objrkt... 
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stacionin policor, e në ato momete ai i kishte thënë zyrtarit policor se do ta lajmëroj në Inspektoriatin 
e Policor, ku i njëjti ka tentuar të lajmroj rastin në fjalë por që askush nuk i ishte përgjigjur, ndërsa 
pas afro 10 minutave kishte ardhur një veturë e policisë të cilët e kishin marr dhe e kishin dërguar në 
stacionin policor në Gjilan, ndërsa të dëmturin A.Sh ka deklaruar se nuk e njef personalisht por më 
vonë ka kuptuar se me të njëjtin janë me prejardhjke nga i njëjti fshat dhe se familjet e tyre kishin 
rasporte shum të mira mes vete, ndërsa ka deklaraur se ditën kritike ishte i pari A.Sh ai që i ishte 
drejtur ati së pari duke i thënë që mos ta fyej, ndërsa i akuzuari i ishte përgjigjur me fjalët që ti 
drejtohet atyre që janë duke fyer e jo atij pasi që i njëjti vetëm kishte tentuar që të përshëndes vëllaun 
e tij. 
 
4. Vlerësimi dhe analizimi i provave 
 
Nuk është kontestuese fakti se i akuzuari B.S në ditën kritike kishte qenë te fusha e fubtolliti për të 
shiqur një ndeshje futbollistike ndërmjet klubit “Bashkimi” nga Gjilani dhe “Ulpianës” nga Lipjani. 
 
Kontestuese në mes palëve ndërgjyqëse ishte fakti se i akuzuari B…, a e ka sulmuar të dëmtuarin-
oficerin policor A.Sh me datë 24.04.2016 gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. 
 
Andaj, gjykata i ka vlerësuar me kujdes të gjitha provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësore 
dhe ka ardhur në përfundim se duhet ti falet besimi i plotë provave të propozuara nga prokurori i 
shtetit të cilat në tërësi e vërtetojnë dyshim e bazuar mirë se i akuzuari e ka kryer veprën penale e cila 
i vihet në barrë, pasi që të gjitha provat e prezantuara në shqyrtim kanë lidhmëni logjike, kohore dhe 
janë bindëse dhe të qarta dhe janë në harmoni të plotë si me dëshmitë e dëshmitarëve ashtu edhe me 
provat e tjera materiale. Nga dëshmia e të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit A.Sh, gjykata e ka 
vërtetuar faktin se me datë 24.04.2016, së bashku me tre zyrtar policor te stadioni i ri i qytetit ka 
qenë i përcaktuar zyrtarisht për sigurimin e një ndeshje futbolli stike në mes të një ekipi të Gjilanit 
dhe një epike tjetër futbollistke dhe i njëjti ka qenë i angazhuar që të përkujdeset për sigurinë e 
ekipës musafire, ku para përfundimit të ndeshjes, nga menagjeri i ekipës musafire ka kptuar faktin se 
ekipa musafire nuk kanë raporte të mira me këta të Gjilanit” duke aluduar në tifozët të cilët kishin 
ardhur për të shikuar ndeshjen, ashtu që  pas marrjes së kësaj informate i dëmtuari A.Sh ka kërkuar 
nga oficerët e tjerë policor që njëri të bëjë përcjelljen e referit të ndeshjes, ndërsa dy oficerëve të tjerë 
u ka kërkuar të që përkujdesen për lojtarët e ekipit musafir deri sa ata të shkojnë në zhveshtore, e ai 
personalisht është përkujdesur për menagjerin e ekipit musafir, ashtu që kur oficerët policor po i 
shoqëronin të njëjtit drejtë zhveshtores së stadionit, i njëjti në vazhdimësi ka dëgjuar një duke thënë 
që duhet mi mytë, duhet mi pre dhe fjalë të tjera banale, të cilat fjalë ishin të drejtuara nga ekipi 
musafire, e që të gjitha këto i kishte thënë vetëm një person të cilin nuk e kishte njohur dhe asnjëherë 
nuk e kishte parë dhe e ka urdhëruar që të largohet, të cilat urdhra i njëjti nuk i kishte përfillur fare 
por kishte vazhduar sërish duke sharë e kërcënuar lojtarët dhe stafin e ekipës. Ashtu që pasi që 
lojtarët ishin ofruar për tu futur në zhveshtore, oficeri policor A.Sh i është ofruar të akuzuarit duke i 
thënë që ta liroj rrugën pasi që ai dhe kolegët e tij ishin përgjegjës për sigurinë e lojtarëve dhe stafit 
tjetër, e në atë moment i akuzuari e ka kapur për gjoksi me dorë dhe i ka kapur krevatën e i 
kishte qarë këmishën, për shkak se kohë më parë i njëjti ishte operuar  nuk kishte guxuar që të 
rezistoj, por i ka parë kolegët e tij që i kanë ndihmuar dhe së bashku me ta e kanë kapur të akuzuarin 
dhe e kanë futur në ambientet e stadionit, po ashtu nga deklarata e dëshmitarit S.A, ka gjykata ka 
vërtetuar faktin  pasi që kishte përfunduar ndeshja tifozët kanë filluar të dalin dhe kanë filluar të 
dëgjohen zhurmat, kurse kolegu i tij A.Sh kishte shpejtuar që të qetësoj situatën, ndërsa për shkak të 
tollovisë së madhe i njëjti nuk e ka parë momentin kur është sulmuar kolegu i tij A.Sh por se të 
njëjtin e ka parë kur është kthyer me pjesët e dëmtuara të uniformës e që ishte e kjartë i e 
njëjti ishte konfrontuar me ndonjë person, ashtu që dëshmitari S.A i ishte drejtuar turmës që të 
mos fyejnë dhe që në atë grumbull njerëzish ai ka arritur që të identifikoj të akuzuarin B.S, të cilin e 



 Numri i lëndës: 2020:026857 
 Datë: 03.02.2020 
 Numri i dokumentit: 00851008 
 

6 (7)  

   
20

20
:0

26
85

8 

kishte shtyrë  pasi që i njëjti kishte tërhequr vëmendjen e tij për shkak se kishte qenë më i zëshëm se 
të tjerët, po ashtu edhe nga deklarata e dëshmitarit B.R, gjykata ka vërtetuar faktin se tek fusha 
e futbollit ku po zhvillohej ndeshja ka arritur pak para se të përfundoj ndeshja e me të arritur ka 
dëgjuar një zhurmë nga shikuesit dhe se i ka parë policët që i kanë marrur referat për ti siguruar 
respektivisht për ti dërguar në objek dhe në derë të hyrjes së objektit një person ishte ndaluar dhe nuk 
e lironte derën për të hyrë referat brenda dhe duke sharë me fjalë të ndyta, ashtu që një polic i ak 
thënë në mënyrë shumë të qetë që ta lironë rrugën po ai person nuk e ka liruar lirojke rrugën dhe e 
ka kapur policin për gjoksi duke e shtyrë, po ashtu deklarata e dëshmitarit S.R gjykata ka 
vërtetua faktin se edhe pse dëshmitari i lartcekru nuk ka qenë në vend të ngjarjes, mirëpo ka kuptuar 
nga kolegët tjerë se oficeri policor A.Sh ishte ballafaquar me një qytetar dhe se në Stacion Policor e 
ka parë  që A… e kishte të dëmtuar uniformën respektivisht kmishën e kishte patur të shkyer.  
 
Gjykata ka analizuar mbrojtjen e të akuzuarit dhe të cilit nuk ia fali besimin sa i përket asaj që i njejti 
vetëm kishte shkuar për të përshëndetur një shok-ojtar i ekipit të Bashkimit dhe vëllaun e tij, e 
gjithashtu pretendimet se zyrtari policor fillimisht i kishte thënë që të largohet e më pastaj i njëjti e 
kishte kapur për dore duke u munduar që ta fus brenda ambienteve të stadionit, ngase i njëjti ka për 
qëllim që ti shmanget përgjegjësisë penale, ngase një deklaratë e tillë është në kundërshtim me të 
gjithë deklartata e dëshmitarëve të dëgjuar. 
 
5.Vendimi për ta shpallur të akuzuarin fajtor  
 
Duke u bazuar në këto që u thanë më lart gjykata e shpalli fajtor të akuzuarin për veprën penale 
sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së dëtyrës zyrtare nga neni 410 paragrafi 1 të KPRK-ës, pasi 
që gjykata gjeti se i njëjti është përgjegjës dhe fajtor dhe janë përmbushur të gjitha elementet 
objektive dhe subjektive të veprës penale për të cilën akuzohet.  
 
6.Zëvëndësimi i dënimit me burgim me dënim me gjobë 
 
Në bazë të nenit 47 të KPRK-ës në të cilin thuhet se “Kur gjykata shqipton dënimin me burgim deri 
në gjashtë (6) muaj, gjykata njëkohësisht mund të vendosë që dënimi me burgim të zëvendësohet me 
dënim me gjobë, me pëlqimin e personit të dënuar”, ashtu që gjykata e ka aprovuar propozimin e të 
akuzuarit, që dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 120 ditësh, t’ia zëvendëson , në dënim me 
gjobë, edhe atë në shumë prej 700euro. 
 
7.Rrethanat mbi bazën e të cilave është shqiptuar dënimi. 
 
Me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit, gjykata i vlerësoi të gjitha rrethanat lehtësuese dhe 
rënduese, të cilat konform nenit 73 të KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit e të cilat 
janë me ndikim me rastin e dënimit, ashtu që rrethanë lehtësuese ka marrë sjelljen e të akuzuarit me 
gjykatën, moshën e tij,   ndërsa si rrethana rënduese gjykata gjeti se : se kjo dukuri e veprave penale 
është në rritje dhe njëkohësisht ndikon në zbehjen e besimit të qytetarëve në funksionimin e shtetit 
ligjor. 
 
8.Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale, me shkallën e përgjegjësisë penale të të 
akuzuarit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar.  
 
Andaj gjykata duke u nisur nga të gjitha këto i shqiptoi dënimin si në dispozitivin e këtij aktgjykimi 
me bindje se ky dënim është adekuat me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore dhe shkallën e 
përgjegjësisë penale të të akuzuarit si dhe me këtë dënim do të mund të arrihet qëllimi i dënimit nga 
neni 41 i KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e kryesit nga kryerja e veprave penale në të 
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ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij , si dhe të përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprave 
penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 
 
9.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 
 
Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të të akuzarës, gjykata 
duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-së, ka vendosur që të akuzuarën ta detyrojë t’i 
paguajë shpenzimet procedurale sipas përllogaritjes përfundimtare nga ana e gjykatës si dhe 
paushallin gjyqësor në shumën prej 30 ( tridhjetë ) euro, si dhe shumën prej 30 (tridhjetë) euro në 
emër të kompenzimit të viktimave të krimit,  të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga dita kur ky 
aktgjykim te merr formën e prerë, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 
 
Andaj duke u bazuar në të lartcekura gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
P.nr.533/2016 

me datë  22.01.2020 
 
Sekretarja juridike                  Gjyqtari i vetëm gjykues, 
Igballe Azemi                                     Sabedin Mushica 
 
 
 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e Apelit në 
Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të mjaftueshme i 
paraqitet kësaj Gjykate Themelore. 
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