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Numri i lëndës: 2018:027730 

Datë: 23.01.2020 

Numri i dokumentit:     00779657 

P.nr.14/2017 

                                                      NË EMËR TË POPULLIT 

 

                Gjykata Themelore në Gjilan - Dega në Kamenicë, gjyqtari Sadri Krasniqi, me 

sekretaren juridike Tevide Thaqi, në lëndën penale kundër të akuzuarit, A.(J) K. nga Kamenica, 

për shkak të veprës penale: Pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 

409 parag. 5 lidhur me parag. 1 të KPRK-së, të cilin e mbron me autorizim av. Granit Mavriqi 

nga Kamenica, duke vendosur sipas aktakuzës të PTH-së nga Gjilani PP.II.nr.2352/2016 prej 

dt.06.01.2017, në prezencën e palëve publikisht më dt. 26.12.2019 komunikoi, ndërsa më datën 

13.01.2020 përpiloi këtë: 

 

A  K   T   GJ   Y   K   I   M 

           I  akuzuari:   

           A.K, pa pseudonim dhe emër të rrejshëm, nga i ati J...dhe e ëma Sh..., mbiemri i 

vajzërisë K..., i lindur më ..., në Kamenicë, ku edhe jeton, lagja “.....”, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme, i punësuar në botën e 

jashtme, i gjendjes mirë ekonomike, në bazë të evidencës që disponon kjo gjykatë i pa dënuar 

më parë për vepër penale, nuk udhëhiqet procedurë për vepër tjetër penale. 

 

                Në bazë të nenit 364, parag. 1 nën parag. 1.3 të KPRK-së, 

 

LIROHET NGA AKUZA 

 

Sepse më datë 29.12.2016, rreth orës 15.10 min, në Kamenicë, përballë bankës “NLB –

Prishtina”, i pandehuri me dhunë i pengon personat zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare – E.G, 

A.L dhe D.J, në atë mënyrë që: i pandehuri e ka lënë të parkuar veturën e tij në trotuar dhe 

gjatë shqiptimit të tiketës, i pandehuri afrohet tek vetura zyrtare dhe në prezencë të kalimtarëve 
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të rastit, fillimisht përdorë fjalë fyese “ju jeni proliva dhe pot ja q.... prolivat e nanes”, pas kësaj 

policia tenton ta vë nën kontrollë, por i pandehuri reziston me duar, duke i penguar personat 

zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare.  

-me çka kishte për të kryer veprën penale: Pengim i personit zyrtar në kryerjen e 

detyrave zyrtare nga neni 409 paragrafi 5 lidhur me parag. 1 të KPRK-së.    

               Të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarëve E.G, A.L dhe D.J, zyrtar policor në SP në 

Kamenicë, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest civil. 

              Shpenzimet e procedurës bien në ngarkesë të mjeteve buxhetore të gjykatës.  

  

   A    r    s    y    e     t     i     m 

 

             Prokuroria Themelore nga Gjilani, Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.II.nr.2352/2016 prej dt.06.01.2017, ka propozuar që kundër të akuzuarit A.(J) K.nga 

Kamenica, të fillohet dhe shtjellohet procedura penale për shkak të veprës penale: Pengim i 

personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409, paragrafi 5, lidhur me parag. 1 të 

KPRK-së, të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

         Gjykata shqyrtoi aktakuzën dhe pas vlerësimit të së njëjtës dhe shkresave tjera të lëndës 

konstatoj se aktakuza është e bazuar në ligj, andaj duke vepruar sipas të njëjtës, ka caktuar 

seancë gjyqësore për shqyrtim fillestar kundër të akuzuarit për datë 18.07.2018, në të cilën 

seancë gjyqësore pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit, i akuzuari A.K ka 

deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën dhe veprën penale për të cilët akuzohet, por thekson se nuk 

e pranon fajësinë, sepse nuk e ka kryer të njëjtën vepër penale.  

             Kundër kësaj aktakuze  mbrojtësi i të akuzuarit më dat.01.08.2018 ka paraqitur 

kundërshtim,  të cilin kundërshtim kjo gjykatë me aktvendimin me nr. të njëjtë të dt. 

24.08.2018, e ka refuzuar si të pa bazuar. 

Gjykata lidhur me rastin ka caktuar seancë për shqyrtim kryesor për dt. 26.12.2019, në 

të cilën seancë gjyqësore pas shtjellimit të provave të propozuara nga prokuroria e shtetit si dhe 

provave të tjera të propozuara gjatë shqyrtimit gjyqësor, prokurori i shtetit Halim Borovci, në 

fjalën e tij përfundimtare deklaron se: pas administrimit të provave materiale dhe dëgjimit të  

dëmtuarve E.G, A.L dhe D.J,  dëshmitarët  G.C dhe I.A, tani më u vërtetua se i pandehuri A.K 

është kryes i kësaj vepre penale ashtu si që përshkruhet në dispozitivin e kësaj aktakuze, e kjo 

më së miri vërtetohet me deklarimin e vet të dëmtuarve, ku në ditën dhe kohën kritike gjatë 

rutinës së punës së tyre, duke ia shkruajtër një fletëparaqitje për parkim ilegal të pandehurit, i 

pandehuri i ka ofenduar policët me fjalë fyese, gjë që nuk e mohon as vet i pandehuri se ka 
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përdorë fjalë fyese në prezencën e policëve, por për t’i ikur përgjegjësisë thekson se kinse nuk 

e ka përdorë këtë fjalë ofenduese ndaj policisë. Policia duke parë sjelljet e të pandehurit dhe 

mundësisë së eskalimit të situatës vendos në arrestimin e të pandehurit dhe shoqërimin e tij deri 

në stacion policor. Gjatë arrestimit i akuzuari reziston në mënyrë reaktive, e këtë e pohon edhe 

vet i akuzuari kur thotë se që të tre policët morën pjesë në arrestimin e tij, e kjo nuk kishte fare 

kuptim nëse i njëjti do të ishte bashkëpunues, mirëpo i shtyri që të angazhohen që të tre policët 

që me forcë ta vënë nën kontroll dhe ta vënë në veturë. Andaj këto janë prova dhe argumente të 

pa kontestueshme se i akuzuari është kryes i kësaj vepre penale dhe si prokurori mbetemi pranë 

aktit akuzues. 

             Mbrojtësi i të akuzuarit av. Granit Mavriqi në fjalën përfundimtare deklaron: gjatë 

rrjedhës së kësaj çështje penale juridike është vërtetuar se klienti i tij A.K nuk e ka kryer 

veprën penale për të cilën po akuzohet. I pandehuri mund të jetë keqkuptuar nga zyrtari policor 

z.E.G, gjithmonë duke pasur parasysh se ky zyrtarë në këtë sallë gjykimi pohoi se nuk e din 

kuptimin e fjalës “proliv”. Po ashtu këta zyrtar policor-të dëmtuar, gjatë seancës kanë dhënë 

deklarata kontradiktore njëri me tjetrin. A.L thotë se ne kemi qenë në veturë kur na është 

drejtuar personalisht neve me sharjen e nënës dhe me përdorimin e termit “proliv”, dëshmitari 

tjetër D.. thotë se unë dhe A.L kemi qenë jashtë automjetit, ndërsa E.G brenda automjetit kur 

është përdor termi “proliv”, mirëpo i njëjti nuk pohon se këtij termi “proliv” i ka bashkëngjitë 

sharja edhe me nënë. Sjellja jashtëzakonisht korrekte e të akuzuarit, që nga dalja nga kafiteria, 

largimi i automjetit me urdhër të policit, dorëzimi i dokumentit për shqiptimin e gjobës, mos 

vendosja e prangave, jep me kuptuar që i akuzuari nuk i ka kanos dhe nuk i ka sulmu policinë, 

gjithashtu pretendimi prokurorit të shtetit se kinse akuzuari ka rezistuar gjatë arrestimit, nuk 

është element i cili e përbën veprën penale për të cilën po akuzohet, edhe nëse ka ekzistuar 

edhe fyerja, përkatsisht, termi “proliv” këtë vepër nuk e përbën gjithmonë duke u nisur nga 

fakti se nenin 409 parag, 1 flet për forcën dhe kanosjen serioze, e që të dy këto elemente kanë 

munguar dhe nuk i ka ndërmarrë i akuzuari. Dëshmitarët G.C, I.A dhe D.J, e po ashtu edhe i 

akuzuari nuk e mohuan të ketë ekzistuar termi “proliv”, mirëpo asnjëri nga ata nuk tha se ky 

term iu ka drejtuar zyrtarëve policor. E po ashtu edhe nga fakti që në shkresat e lëndës ekziston 

një raport mjekësor, e ku palë e dëmtuar është i akuzuari, gjithashtu edhe me vet faktin e 

inicimit të pocedurave diciplinore nga Inspektorati policor i Kosovës dhe ngritja e aktakuzës së 

Prokurorisë së shtetit ndaj njërit nga zyrtarët policor, tregon faktin se i mbrojturi i tij është 

viktimë. Andaj kërkon nga gjykata gjithmonë duke pasur parasysh komentimin e veprës penale 

dhe faktet shfajësuese të mbrojturin e tij ta liroj për këtë vepër penale dhe ta shpallë të 

pafajshëm. 
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I akuzuari A.K në fjalën përfundimtare deklaron: se në tërësi e mbështetë fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit të tij av. Granit Mavriqi dhe kërkon nga gjykata që lidhur me rastin 

të më liroj nga përgjegjësia sepse nuk e ndiej veten fajtor për këtë vepër penale.  

           Gjykata me qëllim të vërtetimit dhe konstatimit  të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike 

ka shtjelluar edhe prova të tjera, ka dëgjuar të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarëve E.G, A.L dhe 

D.J,  dëshmitarët G.C dhe I.A, mbrojtjen e paraqitur nga i akuzuari, si dhe ka lexuar shkresat e 

lëndës si: raportin e policit me nr. 2016-CB-486 i dt. 29.12.2016, raportin mbi përdorimin e 

forcës, 2016-CB-486, i dt. 29.12.2016, deklarata e të akuzuarit të dhënë në polici më dt. 

29.12.2016, deklaratën e dëshmitarit G.C dhënë në polici më dt. 29.12.2019, kallëzimi penal 

me nr. 2016-CB-486, i ushtruar nga zyrtari policor E.G, fletë paraqitja për kundërvajtjen e 

shkaktuar me nr. 1985865 e dt. 29.12.2016, raporti i mjekut në shtëpinë e shëndetit në 

Kamenicë me nr. 27197, i dt. 29.12.2016, për të akuzuarin A..., dhe raporti i emergjencës në 

Gjilan, me nr. 23889.  

 Gjykata nga dëshmia e të dëmtuarit në cilësinë e  dëshmitarit E.G vërtetoi faktin se më 

29.12.2016, përderisa ishin në patrollim me automjet zyrtar, i kanë vërejtur disa vetura të 

parkuar në mënyrë jo të rregullt, janë shkuar te vetura e llojit “Mercedes”, kanë kërkuar 

drejtuesin e veturës, i cili kishte qenë brenda në kafëterinë përballë automjetit të parkuar. Kanë 

kërkuar nga i njëjti dokumentacionin e tij personal dhe të automjetit dhe të njëjtin e kanë 

informuar se do të shkruhet një fletëparaqitje për kundërvajtje dhe e kanë urdhëruar që ta largoj 

automjetin nga vendi ku e kishte parkuar,  me ç’rast thekson se në atë moment reagimi i 

drejtuesit të automjetit ka qenë korrekt. Është shkuar te automjeti zyrtar për t’ia shkruajtër 

fletëparaqitjen dhe në momentin kur ka filluar që të shkruaj fletëparaqitjen, i pandehuri 

A...është nisur në drejtim të automjetit zyrtar, në atë moment nga kafëteria është dalë shoku i tij  

G.C, i cili me siguri ka dashur që të kërkoj që të mos i shkruajmë fletëparaqitjen, sepse me të 

njëjtin njiheshim, me çrast e ka dëgjuar A.., i cili ishte larg automjetit zyrtar përafërsisht 2 m, 

duke i thënë shokut të tij Granitit, “ku po shkon, hiqmu tyne, se këta kokan proliva, he nënën ja 

q....”. Kur e ka dëgjuar fjalorin fyes të A.., janë dalë nga automjeti, të njëjtin e kanë urdhëruar 

se prej këtij momenti jeni i arrestuar, mirëpo i njëjti nuk i ka respektuar urdhrat e tyre, ka 

refuzuar që të arrestohet duke u shtyrë me duar me ta, duke tentuar që t’i largoj nga vetja,  

pastaj kanë intervenuar edhe dy kolegët  A.L dhe D.J dhe të njëjtin e kanë futë në automjetin 

zyrtar, por nuk e kanë prangosur. I dëmtuari E.. në vazhdim thekson se i akuzuari gjatë 

arrestimit duke rezistuar vet është lënduar,  ndërsa  policët nuk kishin pësuar asnjë lëndim nga i 

pandehuri si dhe i njëjti nuk ka përdor fjalë fyese apo kërcënuese ndaj tyre gjatë arrestimit. Po 

ashtu thekson se në Stacion kanë plotësuar Raportin mbi përdorimin e forcës, i cili Raport është 
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shqyrtuar nga Komisioni diciplinor për punë të brendshme të policisë, i cili është arsyetuar se 

ka qenë forcë e domosdoshme dhe proporcionale me të dyshuarin. I dëmtuari po ashtu thekson 

se, në momentin kur i akuzuari e ka përdor fjalën “proliv” ndaj tyre, ishte  brenda në automjet 

duke e shkruar fletëparaqitjen, e po ashtu në veturë ishin edhe dy kolegët e tij, por dera e 

automjetit ishte e hapur, e po ashtu thekson se  A... nuk është afruar te automjetin zyrtar që ta 

pengoj për të mos i shkruajtër fletëparaqitjen, e po ashtu nuk ka kërkuar nga ta që mos t’i 

shkruajnë fletë paraqitjen. I dëmtuari po ashtu thekson se fjalën “proliv” që e ka përdor i njëjti 

ndaj tyre, nuk e kupton se çka domethënë, por pasi ka përdor fjalën tjetër “me nënë”, e kanë 

ditur se i njëjti i ka fyer, andaj e kanë parë të arsyeshme që të njëjtin ta arrestojnë.   

 Nga dëshmia e të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit A.L, gjykata vërtetoi faktin se  më 

29.12.2016, ka qenë në patrollim në lëvizje nëpër qytet, kanë vërejtur disa automjete të 

parkuara në troruar,  kanë dhezur dritën rrotative me qëllim që ti largojnë automjetet nga 

trotuari, nga kafëteria është dalë A... dhe është shkuar te automjeti i tij. E.. ka marrë 

dokumentacionin nga i njëjti dhe është ardhur te automjeti zyrtar dhe ka filluar që të njëjtit ti 

shkruaj fletëparaqitje, dritarja e automjetit ka qenë e hapur për komunikim, pasi që  E... ka 

filluar ta shkruaj fletëparaqitjen, A...është ofruar te automjeti zyrtar përafërsisht 1.5 m,  dhe e 

ka dëgjuar të njëjtin duke i thënë dikujt “po, po, po ma shkruajnë këta prolivat”. Në atë 

moment ka reaguar  E.G, ka dalë nga automjeti dhe të njëjtit i ka thënë pse po fyen, dhe  e ka 

paralajmëruar se  prej këtij momenti jeni i arrestuar, A... nuk ka pranuar që të arrestohet, duke 

u arsyetuar se përse po e arrestojnë dhe ka rezistuar duke u mbajtur me duar për automjeti, 

duke mos e lejuar kolegun që ta kapi me dorë, andaj pasi që i njëjti ka refuzuar që të hyjë në 

automjet, të tret janë dalë nga vetura dhe e kanë futë nën kontroll dhe e kanë shti në automjet. I 

dëmtuari po ashtu thekson se arrestimin e kanë bërë për arsye  se i njëjti i ka fyer,  ndërsa 

pranon se si zyrtar policor e din se fyerja është më tepër prishje e rendit dhe qetësisë publike. 

Në momentin kur A... e kanë shti në automjet, ka vërejtur te njëjti një gërvishje që kishte në 

fëtyrë edhe atë në pjesën ballore.  I dëmtuari në vazhdim thekson se fyerje tjetër nuk ka dëgjuar 

nga A..., për veq fjalës së tij “këta proliva po ma shkruajnë tiketën, he prolivat e n.... ja q....”, 

dhe kjo fyerje – sharje për ta ka qenë arsyeja kryesore që i ka penguar dhe e kanë arrestuar. 

Gjatë arrestimit në vendin e ngjarjes nuk e kanë sulmuar fizikisht as njëri  A..., por vetëm se 

janë shtyrë me duar,  po ashtu nuk  është e vërtetë se A... i ka njoftuar policinë  që të mos e 

sulmojnë se  ka pas  një operacion të hundës,  por është e vërtetë se para stacionit, pasi që ka 

zbritur nga vetura  e ka dëgjuar të njëjtin duke thënë se “unë nuk e kam pasur me juve por me 

disa shokë që ishin në kafiteri”. I dëmtuari A.L në vazhdim thekson se lidhur me këtë rast, ai 

ka qenë i dëmtuar nga A..., për shkak të fyerjes që  ka bërë ndaj tyre në vendin  e ngjarjes, si 
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dhe për faktin se rastin e ka lajmëruar në Inspektoriatin policor, pastaj rasti është shkuar në 

Standarte dhe aty është ndëshkuar me  21 % të pagës për dy muaj. Në fund të deklaratës së tij i 

dëmtuari A.L thekson se sipas tij i akuzuari A... e ka shkaktuar veprën penale, pengim i 

personit zyrtar në kryerjen e punës zyrtare, për arsye se i njëjti ka përdorë fjalë fyese ndaj 

policisë,  duke i fyer personat zyrtar me tonë të lartë në vend publik. 

 Nga deklarata e të dëmtuarit në cilësinë e dëshmitarit D.J gjykata vërtetoi faktin se 

ditën kritike, në momentin kur kolegu E.. ka filluar që ti shkruaj fletë paraqitjen të akuzuarit 

A... për parkim jo në rregull të automjetit, e ka dëgjuar A... duke biseduar me një shok të tij, i 

cili e ka pyetur A... se “a juve po ua shkrujanë fletë paraqitjen, po ka thënë  këta prolivat” dhe  

nuk ka dëgjuar tjetër fjalë, ku në atë moment  ka qenë jashtë automjetit, ndërsa kolegu E.. ka 

qenë brenda në automjet duke e shkrujtër fletë paraqitjen. Arsyeja e arrestimit ka qenë, pengimi 

i personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, sepse gjatë arrestimit i njëjti ka kundërshtuar 

dhe nuk i ka dëgjuar urdhërat e policisë, sepse  kur është njoftuar se është i arrestuar, i njëjti 

është dashur që ti ofroj duart për mbrapa dhe ta prangosin. Në vazhdim i dëmtuari thekson se 

sipas tij A... i ka penguar personat zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, nga momenti kur ka 

përdorë fjalë fyese ndaj tyre,  sepse nuk është e mundur që edhe me të fyer e pastaj edhe me e 

liruar. Në fund të deklaratës së tij i i dëmtuari D... thekson se gjatë rezistencës së tij A...i nuk 

ka përdorë kur farë force ndaj tyre dhe asnjëri nga ta nuk kanë qenë i lënduar, e po ashtu nuk 

ka përdor as fjalë kërcënuese apo fyese ndaj tyre, por ka qenë shumë nervoz.  

 Nga dëshmia e dëshmitarit G.C, gjykata vërtetoi faktin se më 29.12.2016, diku pas 

mesdite, për derisa ishin me A... në kafiterinë “D...”, në Kamenicë, i ka vërejtur  policinë që 

janë ndalur afër automjetit të A..., me ç’rast A... është dalë te automjeti,  pas pak, pasi që nuk 

është kthye A...,  është dalër jashta kafiterisë ku e ka vërejtur policin E... duke ia shkrujtër 

fletëparaqitjen A... . Është afruar afër automjetit dhe i ka thënë E..., si me shaka, “ a pe gëzoni 

për vitin e ri”,  në atë moment A... ka qenë mbrapa tij  dhe është e vërtetë se i njëjti e ka përdor 

një fjalë “proliv”, e të cilën fjalë sot e asaj dite nuk e di se a e ka përdor ndaj tij apo ndaj 

policisë, por thekson se A... e ka  shprehi që shpesh me e përdor këtë fjalë “proliv”. Në atë 

moment që të tre policët me shpejtësi janë dalë nga vetura dhe e kanë kapur për duar A..., edhe 

atë njëri për krahun e djathtë e tjetri për të majtin. Ka ndërhyrë në mes të tyre me qëllim që t’i 

tregoj se A... ishte operuar shumë frik nga sinusi, me ç`rast polici E... i ka bërtitur që të 

largohet. Ngjarja është zhvilluar shumë shpejt, policia e ka mbështetur për automjet A..., dhe 

nuk ka vërejtur ndonjë kundërshtim nga A..., por në këtë rast A... nga veprimet e policisë është 

shtangë-hutu, dhe nga frika është blloku. Dëshmitari në vazhdim thekson se ai nuk i ka dëgjuar  

policinë se i kanë thënë A... se “jeni i arrestuar dhe po të dërgojmë në stacionin e policisë”, por 
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sipas tij mënyra se si janë dalë nga vetura policia dhe si kanë reaguar në atë rast nuk ka qenë 

sjellje korrekte, sepse të njëjtit e kanë kapur për krahu  A... me qëllim që ta arrestojnë dhe ta 

fusin në automjetin zyrtar, por policia derën e automjetit e kishin të mbyllur dhe tentonin që me 

forcë me e  shti në automjetin zyrtar edhe pse dera e automjetit ishte e mbyllur. Dëshmitari po 

ashtu thekson se përderisa polici ishte duke ia shkrujtër fletëparaqitjen  A... ka qenë larg 

automjetit zyrtar më tepër  se 1 m. dhe nuk ka përdorë kur far fjale kërcënuese dhe as fyese 

ndaj policisë.  

Dëshmitari I.A lidhur me rastin deklaron, se nuk i kujtohet dita, por i kujtohet se ishte 

duke hyrë në kafiteri, ka vërejtur tre polic që e kanë kapur për duar A... duke e shtyrë me duar 

të njëjtin për automjetin zyrtar, por automjeti ishte i mbyllur, pastaj e kanë hapur derën e 

automjetit dhe e kanë futur brenda në automjetin zyrtar. Po ashtu thekson se për derisa ishin 

duke e shtyrë me duar me qëllim që ta fusin në automjet, nuk ka vërejtur kur far rezistence nga 

ana e A..., por me sa i kujtohet i njëjti i mbante duart e ngritura para kokës duke e mbrojtur 

fytyrën dhe nuk ka vërejtur se A... e ka penguar policinë gjatë arrestimit dhe nuk e di arsyen 

përse policia e tërhiqnin – dhe e shtynin me duar A....     

             I akuzuari A.K  me rastin e paraqitjes së mbrojtjes së tij lidhur me rastin deklaron se 

më dt. 29.12.2016, ka qenë në kafiterinë ‘D....”, së bashku me disa shokë, ndërsa automjetin e 

kishte parkuar përballë kafiterisë në troruar, pas një kohe ka vërejtur se përballë kafiterisë është 

ndalu automjeti i policisë, në atë moment ka dalë jashtë me qëllim që ta largoj automjetin nga 

trotuari, me ç’rast polici E.G, i ka kërkuar dokumentacionin, e ka urdhëruar që ta largoj 

automjetin nga trotuari dhe e ka njoftuar se do ti shkruaj  fletë paraqitje për kundërvajtje. Pasi 

që  ka parkuar automjetin është nisur që të shkoj te automjeti zyrtar për të marrë dokumentat 

sepse ashtu ishte urdhëruar nga polici dhe për derisa ishte duke pritur afër veturës, nga kafiteria 

është dalë shoku i tij G.C , dhe  duke ardhur në drejtimin e tyre,  i është drejtuar me fjalët “a ta 

bënën perhajr vitin e ri”,  i cili në atë moment ishte në mes tij dhe automjetit zyrtar, të njëjtit i 

ka thënë “mos u bo proliv”. edhe pse shpesh me shoqëri e ka përdor këtë fjalë thekson se nuk e 

ka ditur domethënien kësaj fjale. Andaj thekson se nuk e di se në çfar kuptimi policia e  kanë 

kuptuar fjalën “proliv”, në atë moment  të njëjtit janë dalë nga automjeti zyrtar dhe e kanë 

kapur për duar dhe e kanë mbështetur për automjeti, ndërsa G... i ka njoftuar se isha i operuar 

në hundë. I akuzuari thekson se ka  kërkuar nga policia se nëse dëshërojnë ta arrestojnë ta 

hapin derën e automjetit, sepse në momentin kur e kanë mbështetë për automjeti, dera e 

automjetit ishte e mbyllur. Pasi që  e kanë shti brenda në automjet, dy policët që ishin ulur në 

karrikat e përparme të automjetit, e sidomos polici A.L disa herë është këthyer mbrapa i 

revoltuar dhe ka tentuar që të godasi,  e tëra kjo ka ndodhë sigurisht nga fakti se të njëjtit 
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ndoshta kanë menduar se i ka fyer me fjalën “proliv”.   Në Stacionin e Policisë polici E.G e ka 

goditur me grusht, me çrast ka ra në tokë dhe duke ditur se isha i operuar, ashtu i shtrirë për 

toke i ka vënë duart në fytyrë, e di që edhe një herë e ka goditur  polici E... . Në atë moment 

prezent ishin e dhe policët D.. dhe A.L. Pas pak në zyre është hyrë rreshteri I.L dhe kur e ka 

vërejtur se në ç’far gjendje ishte, e ka dërguar në tualet për të pastruar fytyrën, sepse kisha gjak 

derdhje në hundë dhe pas veshit dhe e ka pyet se a ka nevojë për ndihmë mjekësore.  I 

pandehuri në fund të deklaratës së tij thekson se sot e asaj dite  nuk e di arsyen se për çka 

policia e kanë arrestuar, nga fakti se, kur  i kanë kërkuar  dokumentat, të njëjtat ia ka dhënë, 

kur i kanë kërkuar ta largoj automjetin, e ka larguar pa asnjë problem, kur i kanë thënë se po i 

shkruajnë fletë paraqitje,  nuk ka kundërshtuar, po ashtu nuk i ka penguar gjatë shkrimit  të 

fletëparaqitjes, nuk ka përdor kurfar fjale fyese apo kërcënuese ndaj tyre, nuk ka rezistuar dhe 

nuk i ka penguar në asnjë moment, edhe pasi që e kanë rrahur në stacion, e ka marrë fletë 

paraqitjen  dhe ka paguar dënimin për kundërvajtje. 

Gjykata me kujdes të veçantë vlerësoi deklaratat e parashtruara nga të dëmtuarit E.G, 

A.L dhe D.J, por të njejtëva nuk ka mundur t`ia fali besimin, nga se të njëjtat si të tillë ishin të 

pa kjarta dhe jo bindëse, jo të argumentuara mirë, në kundërshtim njëra me tjetrën dhe në 

kundërthënje me vetvetën. Themi se ishin në kundërshtim njëra me tjetrën nga fakti se asnjëri 

nga këta të tre nuk kanë deklaruar njësoj rreth fjalës fyese për të cilën pretendohet se kinse i 

akuzuari A.. e ka përdor ndaj tyre, e po ashtu edhe lidhur me atë se ku ndodheshin të njëjtit në 

momentin kur e kanë dëgjuar këtë fjalë fyese ndaj tyre. Po ashtu gjykata nuk ia fali besimin 

deklaratës së të dëmtuarit E.G kur thekson se pasi që e ka dërguar të akuzuarin A... në 

Stacionin e Policisë, ka plotësuar Raportin mbi përdorimin e forcës, i cili Raport është 

shqyrtuar nga Komisioni disciplinorë për punë të brendshme të policisë dhe është arsyetuar se 

ka qenë forcë e domosdoshme dhe proporcionale me të dyshuarin, nga fakti se lidhur me këtë 

rast, ndaj policit E..,  sipas Kallximit penal të Inspektoratit Policor të Kosovës, Prokuroria ka 

ngritur Aktakuzë, për shkak të veprës penale, Keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose 

autorizimeve publike nga neni 198, parag.1 i KPRK-së, ndërsa policit A.L i është shqiptuar 

Masa disciplinore, ndëshkim me 21% të pagës për dy muaj, fakt të cilin edhe vetë tani i 

dëmtuari A.L e pohon. 

Gjykata po ashtu me kujdes të veçantë vlerësoi edhe deklaratat e dëshmitarëve: G.C dhe 

I.A, mbrojtjen e paraqitur nga i akuzuari A.K dhe fjalën përfundimtare të mbrojtësit të tij 

av.Granit Mavriqi, të cilat si të tilla në tërësi i përfilli dhe i’a fali besimin, sepse të njëjtat sa i 

përket rrëfimit lidhur me rastin, ishin të qarta, mjaft bindëse, e sidomos deklaratë e  
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dëshmitarëve G.C  dhe I.A, të cilët theksojnë se gjatë arrestimit  nga policia, nuk kanë vërejtur 

kurfar kundërshtimi nga ana e A..., por i njëjti në atë moment vërehej se ishte i hutuar dhe 

policia me forcë tentonin që të njëjtin ta fusin në automjetin zyrtare edhe pse dera e automjetit 

ishte e mbyllur.  

Gjykata po ashtu me kujdes të veçantë vlerësoi edhe pretendimin e fjalës përfundimtare 

të prokurorit të shtetit dhe vërteton se prokuroria nuk ka arritur të ofroj prova të mjaftueshme 

me të cilat plotësohet standarti i të provuarit në një procedurë penale. 

Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar të gjitha provat një nga një dhe të gjitha së bashku 

në kuptim të nenit 8 dhe 361 të KPPRK-ës, si ato personale dhe ato materiale, në bazë të cilave 

prova erdhi në përfundim se me këto prova të administruara  nuk është vërtetuar se i akuzuari 

A...të ket kryer veprën penale,   Pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga 

neni 409 parag. 5 lidhur me parag. 1 të KPRK-së. Nuk është kontestuese fakti se i akuzuari 

ditën kritike ka përdorë fjalën “Proliv”, fakt të cilin e pranon edhe vet i akuzuari, por nuk  është 

vërtetuar se i njëjti këtë fjalë fyese e ka përdorur me qëllim që t’i fyej policinë. Gjykata po 

ashtu vlerësoi se edhe po të vërtetohej se i akuzuari këtë fjalë fyese ta ketë përdor ndaj policisë 

me qëllim që ti fyej të njëjtit,  me këtë veprim tij nuk kemi të bëjmë me vepër penale, por me 

vepër kundërvajtëse të paraparë me nenin 5 të LRQP-së, ku në këtë nen thuhet: “kushdo që në 

vend publik përdorë fjalë ofenduese, me qëllim që të provokoj prishjen e rendit dhe qetësisë 

publike, dënohet për kundërvajtje”, ndërsa në parag. 3 të këtij nenit thuhet: “nëse kundërvajtja 

e paraparë në parag. 1 të këtij neni kryhet ndaj personave zyrtar ose personave që mbrojnë 

rendin dhe qetësinë publike, sipas ligjit në fuqi, dënohet me gjobë për kundërvajtje ....”. E po 

ashtu edhe nëse do të vërtetohej fakti se i akuzuari në rastin konkret nuk ka vepruar sipas 

urdhërave të policisë kur të njëjtit kinse i kanë thënë se jeni i arrestuar, edhe në këtë rast nuk 

kemi të bëjmë me vepër penale, por me vepër kundërvajtëse nga neni 16 i LRQP-së, në të cilin 

nen thuhet: “kush do që me dashje nuk e përfillë urdhërin e ligjshëm të zyrtarit lidhur me 

rendin dhe qetësinë publike, dënohet për kundërvajtje”. Ndërsa te vepra penale, Pengim i 

personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409, paragrafi 5, lidhur me parag. 1 të 

KPRK-së,  thuhet se :”kushdo që me forcë apo kanosje serioze, pengon ose tenton të pengojë 

personin zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare...........” . Ndërsa të dëmtuarit gjatë seancës 

deklaruan se i akuzuari A.. gjatë arrestimit nuk ka përdor, kurfar force, apo fjalë fyese apo 

kërcnuese ndaj tyre. Pra në rastin konkret mungojnë elementet e kësaj vepre penale, forca dhe 

kanosja serioze me qëllim pengimi të personit zyrtar.  Po ashtu gjykata pati parasysh edhe 

faktin se  i dëmtuari E.G lidhur me këtë rast, vet e ka bërë kallximin penal ndaj të akuzuarit 

A.K, e në anën tjetër ndaj tij Inspektorati Policor i Kosovës, Departamenti i hetimeve, ka bërë 
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kallxim penal ndaj tij dhe Prokuroria Themelore në Gjilan ka ngritur aktakuzën PP.nr.615/2017 

dhe lënda penale P.nr.102/2017 është në zhvillim e sipër pran kësaj gjykate.  

Gjykata vlerëson se përgjegjësia penale duhet të provohet, askush nuk mund të shpallet 

fajtor në bazë të supozimeve pa pasur prova të drejtë për drejta të cilat do ta përshkruanin me 

saktësi ekzistimin e fakteve përkitazi me kryerjen e veprës penale, prandaj edhe në të drejtën 

penale vlen parimi “In Dubio Pro Reo”, pra mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të 

rëndësishme për çështjen interpretohen në favor të të pandehurit dhe të drejtat e tij, në 

mbështetje të nenit 3, parag.2 të KPPRK-së. 

 Meqenëse nuk është vërtetuar se i akuzuari A.K të ketë ka kryer veprën penale, Pengim 

i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare , gjykata, në kuptim të nenit 364. paragrafi 1, 

pika 1.3 të KPPRK-së, të akuzuarin e ka liruar atë nga akuza.         

Të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarëve E.G, A.L dhe D.J, zyrtar policor në SP në 

Kamenicë, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest civil.           

 Vendimin mbi paushallin gjyqësor gjykata e mbështeti në dispozitat e nenit 453 lidhur 

me nenin 450 dhe nenin 454 parag. 1 të KPPRK-së.  

        Gjykata nga të cekurat më lartë ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                      GJYKATA THEMELORE NË GJILAN -DEGA NË KAMENICË-  

P.nr.14/2017, më datën 13.01.2020. 

 

                                                                                                                  Gj y q t a r i,                              

                                                                                                  _________________ 

                                                                                                                Sadri Krasniqi, d.v. 

 

Këshilla  Juridike: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 ditësh 

nga   dita e marrjes së këtij aktgjykimi, Gjykata Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 


