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Numri i lëndës: 2019:077047 

Datë: 06.04.2020 

Numri i dokumentit:     00903112 

 

 

P.nr. 127/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, me 

gjyqtarin e vetëm gjykues Shaqë Curri, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Fitore Bojku,  në 

çështjen penale kundër të pandehurit K GJ,  për shkak të veprës penale pengim i personit zyrtar 

në kryerjen e detyrës zyrtare te mbetur në tentativë  nga neni 409 par 1 lidhur me nenin 28 të  

KPRK-së,  sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë, PP/II.nr. 179/2019 , të dt. 

08.02.2019, mbajti  seancat e shqyrtimit gjyqësor, me dt. 04.12.2019, 15.01.2020 dhe 

26.02.2020, në prezencë të Prokurorit të shtetit Muharrem Bajraktari dhe të pandehurit  K GJ, 

me dt. 26.02.2020 mori dhe shpalli publikisht, ndërsa me dt.06.04.2020, përpiloi këtë:  

 

                                                       

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri 

 

K GJ, i biri i M dhe nënës H, e gjinisë I i lindur me dt. .., në Fsh. S i .. K. D ku edhe 

banon, identifikohet në bazë të lnj.nr...  ,ka të kryer shkollën e  mesme,  i  martuar, baba i 

dy fëmijëve,  me profesion mjeshtër i dyerve,  i gjendjes së mesme ekonomike, posedues i 

nr.tel ..., shqiptar, shtetas i R. së Kosovës, mbrohet në liri. 

. 

 

ËSHTË FAJTORE 

 

Sepse,  

 

Me datë 22.01.2019, rreth orës 14:30 minuta , ne rrugën “U..” në Pejë me kanosje serioze 

tenton te pengoj personin zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare  dhe atë  te dëmtuarit Zyrtaret 

policor S K dhe XH SH, në atë  mënyre  qe përderisa te njëjtit  ishin në pikë  kontrolli ne 

vendin e  cekur me lartë , ndalojnë te pandehurin i cili po drejtonte  veturën .. . me .targa .. dhe 

pas shqiptimit  te tiketës për shkak të  folijeve te zeza, i njëjti revoltohet , ku fillimisht heq 

kapelën nga koka dhe i drejtohet me fjalë “ mbajë mend këtë  fytyrë se ke me pa  kush jam 

unë” me pas vazhdon me  fjalë tjera kanosëse “ Kemi me u pa une e ti, te tregoj kush jam ki me 

dëgjuar për mu, edhe unë kam me ta mbajt mend fytyrën tënde dhe kokën tullac dije këtë” 

pastaj hip në veturë dhe vazhdon me sharje dhe tenton të  largohet me shpejtësi , ku pas 

komandës se policëve ndalohet.   
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-me çka ka kryer veprën  penale  “pengim i personit zyrtar në kryerjen e  detyrave zyrtare  te 

mbetur në tentativë” nga neni 409 par 1 lidhur me nenin 28 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar në nenin 7, 41,42,43,45,47, 73, 74, 75 par 1 nenpar 1.3,  409 par 1 

lidhur me nenin 28, të  KPRK-së dhe nenin 365 të KPP-së, të pandehurin e: 

  

GJ Y K O N 

 

DËNIM  ME BURG në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj, ky  dënim konform nenit 47 të  KPRK-

së, me pëlqimin e te pandehurit i është zëvendësuar me DENIM ME GJOBË në shumën prej 

500 (pesëqind) euro, e të cilin dënim do te paguaj pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi ne 

afatin kohor brenda 6(gjashtë) muajve 

Nëse i pandehuri nuk e paguan dënimin me gjobë të cekur si më lartë brenda afatit të caktuar, 

atëherë dënimi me gjobë do ti shndërrohet në dënim me burg  ku një, ditë burg do ti llogaritet 

20 euro. 

 

I pandehuri  obligohet që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 50 (pesëdhjetë) 

euro, në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

I pandehuri  obligohet që në emër  të kompensimit për viktimat e krimit, të  paguaj shumen prej 

30 (tridhjetë) euro në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

Te dëmtuarit S K dhe XH SH, për realizimin e kërkesës pasurore juridike, udhëzohen në  

kontest  civil. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Pejë-Departamenti i Përgjithshëm, ka ngrit aktakuzë PP/II.nr. 

179/2019, të dt. 08.02.2019, ndaj të pandehurit K GJ,  për shkak të veprës penale pengim i 

personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare nga neni 409 par 1 të  KPRK-së  

 

Me dt. 04.12.2019, 15.01.2020 dhe 26.02.2020 është mbajtur seanca e shqyrtimit gjyqësor ku 

prezent  ishin Prokurori i shtetit,  Muharrem Bajraktari,  pandehuri K GJ dhe te dëmtuarit S K 

dhe XH SH 

 

Në shqyrtimin gjyqësor të  dt. 04.012.2019  i pandehuri nuk e ka pranuar fajësinë, andaj  

gjykata ka vazhduar me shqyrtimin gjyqësor, ku është dëgjuar i  dëmtuari S K, ndërsa me dt. 

15.01.2020 është dëgjuar i dëmtuari  XH SH dhe i pandehuri K GJ   

 

Ne shqyrtimin gjyqësor te dt. 26.02.2020, Prokurori  i shtetit deklaroj se  ka analizuar provat në 

shkresat e lëndës duke përfshirë edhe provat e administruara në shqyrtimet gjyqësore, dhe  ka 

ardhë në përfundim se në veprimet e pandehurit qëndrojnë  elementet e veprës penale pengim i 

personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare nga neni 409 par.1 të KPRK-së, por veprimet e tija 

kanë mbetur në tentativë, sepse pavarësisht veprimeve të tija, policët e rastit kanë arritur që ta 

kryejnë detyrën për rastin konkret, pra të i shqiptojë tiketën për xhamat e zi etj., por i njëjti që 

nga momenti i ndaljes e deri në shqiptimin e tiketës në veprimet e tij ka tentuar ti pengojë në 

kryerjen e detyrës zyrtare, prandaj si pasojë e të lartcekurave bëri plotësimin e  dispozitivit te 
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aktakuzës ashtu që në rreshtin e dytë të dispozitivit pas fjalës serioze i  shtohet “tenton të” dhe 

vazhdon me fjalët pengon e deri në fund pa ndryshim të dispozitivit. Si pasojë e ndryshimit të 

lartcekur poashtu bëri  edhe plotësimit e kualifikimit juridik ashtu që në fillim të kualifikimit 

juridik pas veprën penale i shtohet  “e mbetur në tentativë”, e poashtu pas par.1, duhet të 

shtohet e lidhur me nenin 28, të KPRK, pjesa tjetër mbetet e pandryshuar. 

 

Meqenëse prokurori i shtetit bëri ri kualifikimin e veprës penale duke shtuar tentativën, gjykata 

ja dha mundësin te pandehurit qe te deklarohet edhe njëherë  lidhur me ketë ndryshim dhe 

fajësinë sipas aktakuzës se rikualifikuar. 

 

I pandehuri deklaroj se e pranon  fajësinë për veprën penale e cila më vihet në barrë, sipas 

aktakuzës së ri kualifikuar nga ana e prokurorit të shtetit, ndihet i penduar premtoj se në të 

ardhmen do të bashkëpunoj vullnetarisht me organet e ndjekjes,  me të dëmtuarit nuk kemi 

pasur më asnjë problem nga dita kritike 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, ka marrë mendimin nga Prokurori i Shtetit, ku prokurori  i shtetit ka 

deklaruar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, meqenëse ky pranim 

fajësie është bërë në mënyrë të vetëdijshme dhe pa ndikim nga ana e askujt. Si dhe në përputhje 

me provat materiale të cilat gjenden në shkresat e lëndës. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, është i bindur, se pranimi i fajësisë nga ana e të  pandehurit është  

bërë, pasi qe i pandehuri e kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, dhe pranimi i fajit 

mbështetet edhe në faktet e çështjes dhe provat  në të cilat edhe mbështet aktakuza siç janë: 

raporti i policit S K i dt. 22.01.2019, raporti i policit XH SH, vërtetimi mbi tërheqjen e  veturës  

me nr. 00976, dhe shkresat tjera te lendes, pastaj  aktakuza  nuk përmban asnjë shkelje të qartë  

ligjore, ose gabim faktik, andaj duke pasur parasysh të lartcekurat gjykata e ka aprovuar 

pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit  dhe ka vërtetuar se nuk ekziston ndonjë rrethanë 

për hudhje të aktakuzës dhe se janë plotësuar kushtet nga neni 326 lidhur me nenin 248 të 

KPPK-së, për pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit  dhe shqyrtimi ka vazhduar me fjalën 

përfundimtare të palëve dhe me shqiptimin e dënimit.  

 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare deklaroj se nga vet pranimi i fajësisë që bëri i 

akuzuari u vërtetua se i njëjti e ka kryer veprën penale që i vihet në barrë, e plotësuar dhe e 

ndryshuar në ditën e sotme, kështu që i propozoj gjykatës që të njëjtin ta shpall fajtor, ta dënojë 

sipas ligjit po ashtu   i propozoj gjykatës që të pandehurit  të ia çmojë si rrethanë lehtësuese 

pendimin për veprën e kryer dhe premtimin se do të përmbahet nga veprimet e këtilla apo të 

ngjashme.  

 

I pandehuri në fjalën përfundimtare deklaroj se e pranoj fajësinë, dhe e lut  gjykatën që me 

rastin e marrjes së vendimit mbi dënim ti  shqiptojë një dënim sa më të ulët meqenëse është 

hera e parë që bie ndesh me ligjin e po ashtu edhe gjendjen ekonomike e ka të dobët, është  

mbajtës i familjes, dhe jetoj me një rrogë që e realizojë kohë pas kohe.  

 

Me provat e ofruara, si dhe pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit  është vërtetuar gjendja 

faktike si në dispozitiv te aktgjykimit. Nga gjendja e vërtetuar faktike si është përshkruar në 

dispozitiv të aktakuzës, pa dyshim rrjedh se në veprimet e të pandehurit K GJ  qëndrojnë të 

gjitha elementet e veprës penale pengim i personit zyrtar në kryerjen e  detyrave zyrtare  te 

mbetur në tentativë nga neni 409 par 1 lidhur me nenin 28 të KPRK-së. 
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Gjykata nuk gjeti rrethana që përjashtojnë ndjekjen penale apo përgjegjësinë penale të 

pandehurit dhe i  njëjti është penalisht përgjegjës.  

 

Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar të gjitha rrethanat  

lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 73 par.1 të KPRK-së. Kështu si rrethana lehtësuese 

për të pandehurin, gjykata mori sjelljen korrekte në gjykatë gjatë shqyrtimit gjyqësor, pranimin 

e fajësisë, sinqeritetin deklarues,  pendimin për veprën e kryer, faktin se  i  njëjti nuk ka qenë i 

dënuar me parë  për ndonjë vepër tjetër penale dhe ndaj tij  nuk udhëhiqet ndonjë procedure 

tjetër penale, ndërsa si rrethana rënduese ndaj të pandehurit gjykata   nuk gjeti. 

 

Sipas bindjes së gjyqtarit, dënimi i shqiptuar, duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura më 

lartë, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë 

së të pandehurit. Gjyqtari  i vetëm gjykues, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim 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. 

 

Duke u bazuar ne nenin 450 par. 1 dhe 2 nënpar  2.6 të KPPRK-se, gjykata ka përcaktuar 

shpenzimet procedurale,  për paushallin gjyqësor në shumë prej 50 (pesëdhjetë) euro, duke u 

bazuar ne shpenzimet që janë shkaktuar nga fillimi i kësaj procedure e deri ne përfundimin e 

saj.  

 

Konform nenit 39 par.1, 2, 3, nënpar.3.1, të ligjit për kompensimin e viktimave të krimit,  te 

pandehurit i obligoi në pagesën e taksë, si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Konform nenit 463 par. 2 të KPP-së, për realizimin e kërkesës pasurore juridike të dëmtuarit i 

udhëzoi në  kontest  civil. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë konform  nenit 365 të KPP-së, është vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, ndërsa konform nenit  370 të  KPP-së, gjykata   përpiloj këtë  aktgjykim.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM,  

                                                    P.nr.127/19, dt. 06.04.2020 

 

Sekretarja Juridike                                                                                          GJ Y Q T A R I   

__________________   ________________ 

Fitore Bojku                                                                                                            Shaqë Curri 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar 

ankesa në afat prej 15 ditësh, nga dita  

e marrjes, Gjykatës së Apelit në Prishtinë,  

e nëpërmjet të kësaj gjykate. 

 


