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Numri i lëndës: 2019:082092 

Datë: 06.05.2019 

Numri i dokumentit:     00299726 

 

P.nr.334/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE GJILAN/ Departamenti i përgjithshëm, përmes gjyqtarit 

të vetëm gjykues Veli Kryeziu, me sekretaren juridike Kaltrina Krasniqi , ne çështjen penale 

ndaj të pandehurit S.A., .... , për shkak të veprës penale Pengim i personit zyrtar ne kryerjen e 

detyrave zyrtare nga neni 409 paragrafi 5  lidhur me paragrafin 1 të KPRK-ës, sipas aktakuzës 

së Prokurorisë Themelore në Gjilan, PP.nr.474/19 të datës 29.03.2019, të cilën e përfaqëson 

prokurorja e shtetit Kujtesa Fazliu, pas mbajtjes të shqyrtimit fillestar më datë 19.04.2019 

publikisht shpalli, ndërsa më 06.05.2019 hartoi këtë: 

A K T GJ Y K I M 

I pandehuri S.A., nga i ati .... , e ëma .... , e lindur .... , me .... ,  i lindur më .... , në .... ,                     

me vendbanim .... , ka të kryer shkollën e mesme,  i pa  martuar,  i gjendjes së varfër  

ekonomike , shqiptar, shtetas i R. Kosovës,  më parë i pa dënuar. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse më datë 22.03.2019, rreth orës 16:40 minuta, në territorin e fshatit Partesh, te 

Restaurant .... , përballë rrugës Gjilan-Ferizaj, afër rrugës për në fshatin Zhegër me fjalë, 

veprime dhe forcë i ka penguar personat zyrtar në kryerjen e detyrave të tyre zyrtare, në atë 

mënyrë që shkon te ky Restaurant në kohën derisa ishte duke kryer një kontroll me urdhër të 

gjykatës kompetente dhe pa i pyetur të dëmtuarit R.H. dhe B.H., oficer të NJRSH të Policisë së 

Kosovës të cilët ishin të angazhuar për të mos i lanë qytetarët tjerë për hyrë brenda deri sa 

kryhej kontrolli, hyn brenda dhe kur atij i kërkohet prej këtyre oficerëve që të largohet, ai 

kundërshton me fjalë në fillim duke thënë atyre’’Une hy kur të dua dhe dal kur të dua dhe ju 

nuk mund të më pengoni ‘’ e më pas edhe me veprime e forcë duke i shty ata deri në momentin 

kur këta detyrohen që ndaj të njëjtit të përdorin forcën e nevojshme fizike për ta vënë nën 

kontroll dhe prangos e më pas këtë të pandehur ua dorëzojnë policëve të SP të Parteshit për 

procedura më tutje me të njëjtin për pengim të personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare. 

-me çka ka kryer veprën penale Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave 

zyrtare nga neni 409, paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. 
Andaj, gjykata në bazë dispozitës së lartcekur ligjore si dhe neneve, 4,41,42,43,45,46, 

47,69,73,74,75,83 si dhe nenit 365 të Kodit Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, të 

pandehurin: 

 

 

 



 Numri i lëndës: 2019:082092 
 Datë: 06.05.2019 
 Numri i dokumentit: 00299726 
 

2 (4)  

   
2
0
1
9
:0
8
5
8
2
6

 

 

E  GJ Y K O N 

 

I. Të pandehurit S.A. , i shqiptohet Dënim me burg në kohëzgjatje 90                          ( 

nëntëdhjetë) ditësh, ashtu që dënimi i shqiptuar do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh, nga 

dita kur aktgjykimit bëhet i plotfuqishëm. 

 

II. Në bazë të nenit 47 të KPP-s dhe me pëlqimin e mbrojtjes dhe  të pandehurit S.A. 

,dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) ditëve  zëvendësohet në dënim me 

gjobë në shumë prej  (njëmijë e dyqind) 1200  euro. Nëse i pandehuri nuk e paguan dënimin 

me gjobë, dënimi me gjobë revokohet dhe do të ekzekutohet dënimi me prej 90 (nëntëdhjetë) 

ditëve burg.  
 

III.Në bazë të nenit 183 të KPP-së, të pandehurit S.A. , në dënimin e shqiptuar                         

prej 90 (nëntëdhjetë) ditëve  burgim e që është konvertuar në dënim me gjobë, t’i llogaritet 

koha e kaluar në arrest shtëpiak nga data 22.03.2019 deri më date 21.04.2019.                                                                                                                                                                    

 

IV.I pandehuri S.A. obligohet të paguaj shpenzimet e procedurës penale në shumën prej 

30.00 € (tridhjetë euro), si dhe taksa për kompensimin e viktimave të krimit, në shumën prej 

tridhjetë (30) euro, në bazë të nenit 39 paragrafi 3, nën paragrafi 1.3 të Ligjit për Kompensimin 

e Viktimave të Krimit në afatin prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

V. Në kuandër të nenit 69 të KPRK-së,  të pandehurit i konfiskohet edhe nje thikë e cila 

është gjendur në xhepin e jaknës së tij dhe se e njejta duhet të asgjësohet nga personat 

përgjegjës. 

 

A R S Y E T I M 

 

1.Rrjedha e çështjes dhe fjala përfundimtare e palëve 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, me datë 29.03.2019 ka ngritur aktakuzën 

PP.II.nr.474/19, kundër të pandehurit S.A. për shkak të veprës penale Pengimi i personit zyrtar 

në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409, paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. Në 

shqyrtimin fillestar të datës 19.04.2019, në të cilin ishin prezent Prokurorja e Shtetit Kujtesa 

Fazliu, i pandehuri S.A., .... . Në të cilën seancë i pandehuri pas leximit të aktakuzës nga ana e 

prokurores së shtetit, deklarohet se e ka kuptuar në tërësi aktakuzën dhe veprën penale për të 

cilën akuzohet, dhe se e pranon fajësinë për kryerjen e veprës penale .  

 

2. Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

 

Në shqyrtimin fillestar dhe publik, gjyqtari i vetëm gjykues pas dëgjimit të  prokurores 

së shtetit, ka marrë aktvendim me të cilin ka pranuar fajësinë e të pandehurit S.A.,                     

për kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet, ngase ka konstatuar se janë plotësuar gjitha 

kushtet ligjore për një gjë të tillë. Në këtë aspekt gjyqtari i vetëm gjykues ka konstatuar se i 

pandehuri e ka kuptuar drejtë natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë 

është bërë vullnetarisht, se i pandehuri nuk ka qenë i detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë 

që të pranojë fajësinë, se pranimi i fajësisë mbështet në faktet e çështjes të cilat i përmban 

aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban ndonjë shkelje ligjore e as gabime faktike.  

3. Gjendja faktike e vërtetuar 
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Duke u bazuar në të lartcekurat, gjyqtari i vetëm gjykues vërtetoi këtë gjendje faktike: 

se i pandehuri S.A. , ka kryer veprën penale Pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave 

zyrtare nga neni 409, paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së  në kohën vendin dhe 

mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

4. Elementet e veprës penale    

  

Gjykata, pas dëgjimit të deklaratës se pandehurit, e ka shpallur fajtor të pandehurin S.A. 

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

409, paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së, ngase veprimet e të njëjtit i përmbajnë të 

gjitha tiparet e veprës penale dhe se për të njëjtën është dhe penalisht përgjegjës. Kjo për faktin 

se i njëjti e ka pranuar edhe vet. 

Në  bazë të nenit  409  paragrafi 5 lidhur me paragrafin 1, Pengimi i personit zyrtar në kryerjen 

e detyrave zyrtare, konsiderohet: 

 

1. Kushdo që me forcë apo kanosje serioze, pengon ose tenton të pengojë personin zyrtar në 

kryerjen e detyrave zyrtare ose duke përdorur mjetet e njëjta e detyron atë të kryejë detyrën 

zyrtare, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet, 

5. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet ndaj gjyqtarit, prokurorit, 

zyrtarit të gjykatës, zyrtarit të prokurorisë apo personit të autorizuar nga gjykata dhe prokuroria 

zyrtarit policor, zyrtarit doganor, zyrtarit ushtarak apo zyrtarit të shërbimit korrektues gjatë 

ushtrimit të funksioneve  të tyre zyrtare, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) 

vjet. 

5. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit     

Gjykata, me rastin e shqiptimit të dënimit, ka vlerësuar se të pandehurit S.A.                                  

ti shqiptohet dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) ditëve, i cili zëvendësohet 

me dënim me gjobë në shumë prej 1200 (njëmijë e dyqind) euro, ngase ka vlerësuar se duke i 

marrë për bazë të gjitha rrethanat e shënuara më poshtë, të cilat duke i ndërlidhur njëra me 

tjetrën, janë vlerësuar rrethana posaçërisht lehtësuese, ky dënim do të jetë një dënim i drejtë 

dhe në harmoni me peshën e veprës penale. Me rastin e matjes së dënimit e të pandehurit, 

gjykata ka marrë për bazë të gjitha rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, të 

parashikuara në nenin 73 dhe 76 të KPRK-së, Kështu, si rrethanë posaçërisht lehtësuese, mbi 

bazën e së cilës gjykata e ka zbutur dënimin dhe ndaj të pandehurit ka shqiptuar dënim nën 

minimumin e posaçëm, është fakti se i pandehuri ka pranuar  fajësinë në shqyrtimin fillestar, 

me datë 19.04.2019. Gjithashtu, si rrethana posaçërisht lehtësuese, gjykata ka marrë dhe faktin 

se i pandehuri ka bashkëpunuar me prokurorinë e shtetit, se pranimin e fajësisë e ka bërë në të 

gjitha fazat e procedurës penale, se i pandehuri është penduar thellë për kryerjen e kësaj vepre 

penale, e se i njëjti ka premtuar se nuk do të kryej vepra tjera penale, sjellje korrekte gjatë 

shqyrtimit fillestar dhe si rrethanë lehtësuese është marrë për bazë edhe dokumentacioni i cili 

gjendet ne shkresat e lëndës dhe që tregojnë se i pandehuri është trajtuar në Qendrën 

Emergjente në Spitalin e Gjilanit dhe se i njëjti ka pësuar lëndime nga ana e pjesëtarëve të 

Policisë së Kosovës. Këto janë rrethana, që tregojnë se edhe me një dënim më të butë mund të 

arrihet qëllimi i dënimit dhe i pandehuri me të drejtë mund të pritet që në të ardhmen nuk do të 

kryej vepra tjera penale. Ndërsa, rrethanë rënduese është se të pandehurit i’u është sekuestruar 

një thikë dhe se i ka penguar pjesëtarët policor në kryerjen e detyrave të tyre. 

6. Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e 

përgjegjësisë penale të pandehurit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar         

Gjykata, ka konstatuar se me dënim burg në kohëzgjatje prej 90 (nëtëdhjetë) ditëve 

burg  i cili dënim zëvendësohet me dënim me gjobë në shumën prej 1200 ( njëmijë e dyqind 
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)euro, mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit, nga neni 41 i KPRK, i cili konsiston në 

parandalimin e të pandehurit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë 

rehabilitimin e tij, të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shprehë 

gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit.  

7. Në kuandër të nenit 69 të KPP-së,  të pandehurit i konfiskohet edhe nje thikë e cila 

është gjendur në xhepin e jaknës së tij dhe se e njejta duhet të asgjësohet nga personat 

përgjegjës. 

 

8. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale  

 

Duke e pasur natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare e të pandehurit, 

gjykata, duke u bazuar nenin 453 paragrafi 1 të KPP, ka vendosur që të pandehurin ta detyrojë 

për ta paguar shpenzimet e procedurës penale, dhe paushallin gjyqësor, në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë.  

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lart, është vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr. 334/19, më 06.05.2019 

Sekretarja juridike,                                                                                               Gjyqtari, 

Kaltrina Krasniqi                                                                                                  Veli Kryeziu  

 

KËSHILLA JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë / Departamentit të përgjithshëm në afat prej 15 ditëve nga dita e 

pranimit e të njëjtit. Ankesa në kopje të mjaftueshme i paraqitet kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 


