
  

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE  PEJË 
OSNOVNI SUD PEĆ – BASIC COURT  PEJA 

P nr. 1079/12 

 

NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË D.P. , gjyqtari Sejdi Blakaj  me sekretaren juridike Gjyljeta 

Çorkadiu , në lëndën penale kundër të pandehurit  Sh. B , sipas propozim akuzës së PTH-së në Pejë  

PP.nr.2306/12  të dt.10.12.2012  për shkak të veprës  penale : pengim i  personit zyrtar  në kryerjen e  

detyrës zyrtare  nga neni 316 par 2 të KPK-së, pas përfundimit të shqyrtimit  gjyqësorë publik dhe me 

gojë, të mbajtur në pranin  e të pandehurit Sh .B.  dhe të prokurorit të shtetit Muharrem Bajraktari   me 

dt.26.5.2017 ka marrë dhe botërisht ka shpallë këtë   

 

AKTGJYKIM  

 

I pandehuri  Sh. B. i lindur me dt. 30.9.1963, fsh. V.  K e P , i biri Sh dhe nënës M e gjinisë B , , 

Shqiptar Shtetas i Republikës së Kosovës , gjendet në liri. 

 

ËSHTË FAJTORË  

 

Për arsye  se :  

 

 Me dt. 17.11.2012 , rreth orës 19:00 , në P, në rrugën  H.D., me dhunë  apo kanosje   për përdorim  të  

atëçastshëm të dhunës .  pengon  personat zyrtare  në kryerjen e  detyrave zyrtare   në atë mënyrë që 

përderisa policët , të dëmtuarit A. S , H. K dhe F.  H.  po  shkonin  në “ Kafenenë e K”  për të ju 

përgjigjur një rasti  i cili ishte  raportuar  , të njëjtit  ndalohen  nga ana e  të pandehurit  S. B , i cili  në 

gjendje të dehur  kishte kërkuar  nga policët  në fjalë  që me veturë  zyrtare  ta dërgojnë  në shtëpi ashtu 

që pasi  të dëmtuarit  janë përgjigjur  negativisht  , i pandehuri i është drejtuar   policëve  , të dëmtuarit F. 

H me fjalët “ çka  po këqyr   ti boshnjak m.... se ta q... nënën”  ,e njëkohësisht  duke e penguar   lëvizjen e  

veturës  , ashtu që policët me qëllim që ta  largojnë  nga vetura  zyrtare  e kapin  nga duart   të pandehurin  

Sh  cili  duke rezistuar  arrin  t ë lirohet   nga policët,  e më pas nga brezi   nxjerrë një thikë  me të cilën  e 

sulmon  policin , të dëmtuarin   H.K., me ç’ rast  duke parë se çfarë  po ndodh  , të pandehurin  e  

arrestojnë  duke  e vënë  situatën nën  kontroll. 

  

 -me çka ka kryer vepër penale :  pengim i  personit zyrtar  në kryerjen e  detyrës zyrtare  nga neni 

316 par 2 të KPK-së.   

 

Prandaj gjykata të pandehurit  konform nenit 41, 42, 49, 50,51,52,  dhe nenit 316 par 2 lidhur me par 1 

dhe nën par 4  të KPK-së.   I SHQIPTON  

 

 

 



DËNIM TË KUSHTËZUAR 

 

 Në atë mënyrë që  ia përcakton dënimin me burg në  kohëzgjatje prej 6 muajsh, e të cilin dënim i 

pandehuri fare nuk do ta vuaj nëse në afat prej 1 (një)  viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale .  

 

I pandehuri për shkak të gjendjes së varfër ekonomike lirohet nga pagimi i paushallit gjyqësorë  

 

 Të dëmtuarit  për realizimin e kërkesë pasurore juridike udhëzohen në  kontest të  rregullt civil. 

 

Thika me numër të rastit 2012-DA-2229 -KONFISKOHET   

 

Shpenzime procedurale nuk ka pasur . 

 

A r s y e t i m 

 

PTH në Pejë kundër të pandehurit  Sh. B, ka ngritë propozim akuzë  me numër  dhe datë  si në hyrje, për  

shkak  të veprës penale:  pengim i  personit zyrtar  në kryerjen e  detyrës zyrtare  nga neni 316 par 2 të 

KPK-së.  , duke i  propozuar gjykatës së pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të pandehurin ta shpall 

fajtor, ta dënoi sipas ligjit dhe ta obligoi në pagimin e shpenzimeve procedurale. 

 

Vlen të cekët se i pandehuri është sjellë nga ana e policisë së Kosovës sipas letër rreshtimit vendor  të dt. 

26.5.2017. 

 

Në shqyrtimin gjyqësorë  i pandehuri  pasi që paraprakisht i janë  lexuar  propozim akuzat, është njoftuar 

me të drejtat dhe detyrimet procedurale  dhe pasojat  e pranimit përkatësisht të mos pranimit të fajësisë- e 

ka pranuar fajësinë dhe ka manifestuar keqardhje për atë që i ka ndodhur. Këtë pranim fajësie gjyqtari – 

pasi që paraprakisht e ka marrë pëlqimin e prokurorit  së  shtetit , e ka pranuar , i bindur se pranim 

fajësinë i pandehuri e ka bërë ashtu  siç e parasheh ligji – vullnetarisht dhe pa u ndikuar nga askush dhe 

në asnjë mënyrë!.  

 

 Në fjalën përfundimtare palët kanë deklaruar : 

 

Prokurori i shtetit :  

 

 Meqenëse i akuzuari bëri pranimin e fajësisë  i cili pranim mbështet edhe në provat materiale të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës , i propozoj gjykatës që i njëjtit të shpallet fajtorë të dënohet sipas ligjit  dhe 

të obligohet në pagimin e shpenzimeve procedurale. 

 

 I pandehuri : 

 

Ndihem fajtorë për vepër penale të cilën e kamë shkaktuar  dhe publikisht i kërkoj falje. Ju betohem se 

kjo do të jetë hera e fundit. Lus gjykatën që të më ndihmoj  aq sa  është e mundur . 

 

Meqenëse i pandehuri e pranoj fajësinë gjyqtari kaloj në marrjen e vendimit  lidhur me llojin dhe lartësinë 

e masës ndëshkuese , me ç rast i pati parasysh të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese. Rrethanë 

renduese në rastin konkret gjyqtari nuk ka gjetur , kurse nga ato lehtësuese ka çmuar :   pranimin e  

sinqertë të fajësisë , pendimin e thellë  për këtë, qëndrimin korrekt në gjykatë,  , faktin se i njëjti është i 

martuar , baba i 5 fëmijëve, gjendjen e rëndë ekonomike ,   dhe kësisoj gjyqtari mendon se edhe me një 

vendim si në dispozitvin e aktgjykimit ndaj të pandehurit do të arrihet qëllimi i ndëshkimit i paraparë me 

neni 41 të KPK-së . 

 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë konform nenit 453 të KPPRK-së  

 



Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarve në kontestin e rregullt civil është marrë konform nenit 463  të 

KPRK-së . 

 

Vendimi mbi konfiskimin e thikës është marrë konform nenit 62 par 2 pika 2.7 dhe 69 të KPRK-së 

 

 Nga sa u tha më lartë konform nenit 365 të KPPRK-së u vendos si më lartë.  

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, D.P.me dt.26.5.2017. 

 

Sekretare Juridike          Gjyqtari 

Gjyljeta Çorkadiu        Sejdi Blakaj 

         

UDHËZIM JURIDIK: 

Kundër këtij aktgjykimi pala me  

të drejtë ankese, mund të parashtroj  

ankesë  në afat prej 15 ditësh,  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë ,   

e nëpërmjet kësaj gjykate. 

 

 

 

 


