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PKR.nr.178/2014 
NË EMËR TË POPULLIT  
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti për Krime të 
Rënda, me kryetarin e trupit gjykues Naser Maliqi, dhe antarve te trupit 
gjykues Sahit Boroci dhe Sabedin Mushica, me sekretaren juridike Fikrete 
Destani, në çështjen penale kundër të pandehurit R... M... nga F..., te cilin 
e mbron me autoriyim Av. Rr... L... nga Gjilani,  për shkak të vepres 
penale:  pengim i personit zyrtar ne kryerjen e detyres zyrtare nga neni 
316 par.3 lidhur me paragrafin 1 te KPK-se, duke vepruar sipas aktakuzës 
së Prokurorisë Themelore në Gjilan-Departamenti për Krime të Rënda, 
me numër PP.I.nr.134/12 , të datës 28.06.2012, pas mbajtjes së seances per 
shqyrtim kryesor me datë 29.06.2021, shpalli publikisht dhe  me date 
01.07.2021 perpiloi: 
 
A K T GJ Y K I M 
 
I pandehuri  R... M..., nga babai F... dhe nëna T..., e lindur D..., i lindur 
më....., tani ne vuajtje te denimit me burg,   ka të kryer shkollën e mesmë, i 
pa punë, i gjendjes së varfer ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 
Kosovës.  
 
ËSHTË FAJTOR 
      I. 
Sepse me date 28.05.2012, ne S. GJ, gjer sa pjestaret e policise se Kosoves , 
te njejtin e kan siguruar, me qe e kishte te caktuar masen e ndalimit 
policor, oficeret policor A.. U.. e B...Th i ka penguar ne kryerjen e detyres 
zyrtare duke i kercnuar dhe ka kerkuar me ze te larte qe te largohen nga 
aty, ka goditur me grusht dhe shqelma inventarin e Spitalit. 
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- Me këtë ka  kryer veprën penale, pengim i personit zyrtar ne kryerjen e 
detyres zyrtare nga neni 316 par.3 lidhur me paragrafin 1 te KPK-se  i 
KPRK-ës.   
-Andaj, në bazë të nenit 4,38,39,40, 42,69, 73,74 , 75  dhe 76 të KPK-ës 
dhe 365 dhe 450 të KPPRK-ës: 
E GJYKON 
Me  dënim  me burgu ne kohezgjatje prej 90 ditesh, në të cilën do ti 
llogaritet edhe koha e qëndrimit në paraburgim prej datës 29.05.2012 
deri më 14.09.2012, e   te cilin denim me burg do ta vuaj pas kalimit të 
afatit prej 15 ditesh nga dita e plotëfuqishmerisë së këtij aktgjykimi  , 
Obligohet i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor, kësaj gjykate t’i 
paguajë shumën prej nga  40 euro,   të gjitha këto në afat prej 15 ditëve 
nga dita e plotfuqishmëris së këtij aktgjykimi .   
Te demtuarit  A...U.. dhe B... Thper realizimin e kerkeses pasurore-
juridike, udhzohen ne contest civil. 
Veqohet procedura penale ndaj te akuzuarit  .., per shkak te verpave 
penale nen dispozitivin I. dhe III te aktakuzes. 
 
Ne baze te nenit 363 paragrafi 1 nenparagrafi 1.3 te KPPK-se, per shkak te 
parashkrimit absolut te ndjekjes penale;  
 
REFUZOHET AKUZA  
     II. 
-Ndaj te akuzuarve R.. M.., F.. M.. dhe Q... J 
Sepse me datë 28.05.2012, rreth orës 15;10, në rrugën “....” në Gj kan marrë 
pjesë active në rrahje kur I pandehuri A. J , ka tentuar ta privoi nga jeta të 
demtuarin R.. M, me c’rast të njejtit kan psuar lëndime të lehta trupore. 
-me cka do te kryenin vepren penale lendim I lehte trupor nga neni 155 
paragrafi 1 te KPK-se. 
Shpenzimet lidhur me kete veper penale mbesin në barrë të mjeteve 
bugjetore të KGJK-se. 
A R S Y E T I M 
Prokuroria Publike e Qarkut ne Gjilan, me dt. 28.06.2012,  ka ngritur 
aktakuzën PP nr. 134/2012, ndaj të  akuzuarve  A.. J, për shkak të veprave  
penale; vrasje ne tentative nga neni 146 lidhur me nenin 20 te KPK-se 
mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga 
neni 328 paragrafi 2 dhe vepren penale lendim I lehte trupor nga neni 
153 par.2 lidhur me par.1 neparagrafi 1  te KPK-se, R.. M per shkak te 
veprave penale pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare nga 
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neni 316 par.3 lidhur me paragrafin 1 te KPK-së, të akuzuarve per shkak 
te vepres penale pjesmarrje ne rrahje nga neni 155 par.1 te KPK-se.   
Gjykata me propozim të Prokurorit të shtetit ka bere veqimin e 
procedurës penale ndaj të akuzuarit  Ar..J..për shkak të veprave penale 
nën dispozitivin I.II. dhe III. të aktakuzës.   
 
I akuzuari R... M... në seancen per shqyrtim gjyqsor e ka pranuar fajsine 
për veprën penale pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare 
nga neni 316 par.3 lidhur me paragrafin 1 te KPK-së, ka kerkuar falje para 
gjykates, ka premtuar se nuk do ta perseris veprën. 
 
Trupi gjykues pas marrjes se mendimit të Prokurorit të shtetit dhe 
Avokatit mbrojtës, e ka aprovuar pranimin e fajsisë nga ana e të 
akuzuarit..., per shkak se ky pranim është i plotë, është dhënë në mënyrë 
vullnetare, duke i ditur pasojat e pranimit të fajsisë dhe pas konsulltimit 
të mjaftueshem me Avokatin e tij mbrojtes dhe në përputhje me provat në 
shkresat e lëndës; fotodokumentacioni, raporti mjeksor në emër të të 
dëmtuarit F... M..., R... M dhe shkresat tjera të lëndës. 
 
Ne fjalen perfundimtare Prokurori i shtetit ka mbetur ne tersi prane 
Aktakuzes dhe ka kerkuar qe i akuzuari te shpallet fajtor dhe denohet me 
denim meritor sipas ligjit. 
 
Av......, ka kerkuar qe me rastin e matjes dhe shqiptimit te denimit, 
gjykata te kete parasysh te gjitha rrethanat lehtsuese. 
I akuzuari pajtohet me fjalen perfundimtare te avokatit te tij. 
Gjatë matjes dhe shqiptimit të dënimit, gjykata ka pasur parasysh sjelljen 
e mire të të pandehurit në gjykatë, pranimin e fajësisë nga ana e të 
pandehurit pa asnjë hezitim, pendimin për veprën e kryer dhe kërkim 
faljen, gjendjen e dobet ekonomike të të pandehurit, moshen relativish te 
re ne kohen e kryerjes se vepres penale, per këtë arsye të njejtit I eshte 
shqiptuar denim me burg si ne dispozitiv te ketij aktgjykimi, 90 dite burg, 
duke qen e bindur gjykata, se edhe me këtë denim do të arrihet qëllimi. 
 I pandehuri  është obliguar që   në emër të paushallit gjyqësor, kësaj 
gjykate t’i paguajë shumën prej nga  40 euro,  të gjitha këto në afat prej 15 
ditëve nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  
Sa I përket veprës penale nënë dispozitivin II. të  aktgjykimit, 
respektivisht dispozitivin V. te aktakuzës, gjykata ka refuzua akuzën, për 
shkak se vepra penale lëndim I lehte trupor nga neni 155 p.1 te KPK-se 
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për të cilën akuzohen, është përfshi me parashkrim absolut të ndjekjes 
penale. 
  
 
 
                                   GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti për Krime të Rënda 
Me datë  01.07.2021 

 
Procesmbajtësja:          Kryetari i trupit gjykues: 
Fikrete Destani                                                           Naser Maliqi 
 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij akgjykimi 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


