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                                                                                                                P.nr.472/2021                                                                   

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

   GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i Përgjithshëm,  
Gjyqtarja Diana Sina, me sekretaren juridike Lamije Kuqi, në çështjen penale kundër të 

akuzuarve, V.Rr. nga fshati K., Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale, sulm ndaj 

personit zyrtar, nga neni 402 par.4 lidhur me par.2 dhe par.1 të KPRK-së dhe veprës penale, 

pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare,   nga neni 401 par.5 lidhur me par.4 dhe 

par.1 të KPRK-së si dhe kundër të akuzuarit, T.Rr. nga fshati K., Komuna e Gjakovës, për shkak 

të veprës penale, sulm ndaj personit zyrtar, nga neni 402 par.4 lidhur me par.2 dhe par.1 të 

KPRK-së, të akuzuar nga  Prokuroria Themelore në Gjakovë me numër PP/II.nr.1021/21 të datës 

21.09.2021,në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur më datën 04.05.2022, në prani të Prokurorit të 

shtetit Kastriot Memaj, të akuzuarit V.Rr. dhe të akuzuarit T.Rr. me mbrojtësin e tij av.Yll 

Bokshi,sipas autorizimit, të dëmtuarve ,M.M., B.Gj. dhe A.K., me datën 05.05.2022  mori dhe 

shpalli, ndërsa me datën 06.05.2022 përpiloi këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 

            1. I akuzuari V.RR. i biri i P. dhe nënës V., e gjinisë N., i lindur me... në Gj., tani me 

banim në fshatin K., Komuna e Gjakovës, ka të kryer shkollën e mesme, i pa martuar, i gjendjes 

së dobët ekonomike, i papunë, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal... 

 

2. I akuzuari T.RR. i biri i G. dhe nënës L., e gjinisë N., i lindur me... në Gj., tani me 

banim në fshatin K., Komuna e Gjakovës,  ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, atë i 1 fëmije, 

i gjendjes së dobët ekonomike, i papunë, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër 

personal... 

 

                                                                J a n ë   f a j t o r : 

        

          I. akuzuari V.Rr. 

 

         I. Sepse:Me datë 19.06.2021, rreth orës 15:00 në Gjakovë, respektivisht në palestrën 

sportive “Shani Nushi”, e sulmon personin zyrtar gjatë kryerjes së detyrave zyrtare, të dëmtuarin 

M.M.-zyrtar policor, në atë mënyrë që derisa i dëmtuari me kolegët e tjerë kanë qenë duke 

implementuar planin operativi “turnir i boksit”, i pandehuri i pa kënaqur me rezultatin nga 

publiku tenton që të shkoi te tavolina e delegatëve të boksit, ku në atë moment ndalohet nga 

zyrtarët policor dhe duke mos zbatuar urdhrin e tyre, e sulmon të dëmtuarin duke e goditur me 
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duar në gjokse dhe në krahun e majtë, pastaj në atë moment ia merr sprein duke hedhur në drejtim 

të zyrtarëve policor, me çka i shkakton lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme për 

shëndetin, sipas ekspertizës mjeko ligjore të Dr. N.H. dt.25.07.2021.  

 

         -Me çka ka kryer veprën penale, sulm ndaj personit zyrtar nga neni 402 par.4 lidhur me 

par.2 dhe 1 të KPRK-së. 

 

       II. Me datë, kohë dhe vend të njëjtë si pikën I të dispozitivit, me forcë e pengon personin 

zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, të dëmtuarin B.Gj.-zyrtar policor, në atë mënyrë që derisa 

të dëmtuarit kanë qenë duke implementuar planin operativi “turnir i boksit”, të pandehurit të pa 

kënaqur me rezultatin, nga publiku reagojnë duke tentuar që të shkoi te tavolina e delegatëve të 

boksit, ku në atë moment ndalohen nga zyrtarët policor dhe duke mos zbatuar urdhrin e tyre, e 

pengon të dëmtuarin duke e kapur për duar, me çka i shkakton lëndime të lehta trupore sipas 

ekspertizës mjeko ligjore të Dr. N.H. dt.25.07.2021.  

 

          -Me çka ka kryer veprën penale, pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare 

nga neni 401 par.5 lidhur me par.4 dhe 1 të KPRK-së. 

 

          II. I akuzuari T.Rr. 

 

        III. Me datë, kohë dhe vend të njëjtë si pikën I të dispozitivit, e sulmon personin zyrtar gjatë 

kryerjes së detyrave zyrtare, të dëmtuarin A.K.-zyrtar policor, në atë mënyrë që derisa i dëmtuari 

me kolegët e tjerë kanë qenë duke implementuar planin operativi “turnir i boksit”, i pandehuri i 

pa kënaqur me rezultatin nga publiku tenton që të shkoi te tavolina e delegatëve të boksit, ku në 

atë moment ndalohet nga zyrtarët policor dhe duke mos zbatuar urdhrin e tyre, e sulmon të 

dëmtuarin duke e kapur për dorën e djathtë dhe shtyrë në mur, me çka i shkakton lëndime të 

lehta trupore sipas ekspertizës mjeko ligjore të Dr. N.H. dt.25.07.2021.   

 

          -Me çka ka kryer veprën penale, sulm ndaj personit zyrtar nga neni 402 par.4 lidhur me 

par.2 dhe 1 të KPRK-së. 

 

            Gjykata në bazë të nenit 4,17.par.1,38,39,46,47,48,49,69,70,71 par.1 nën.par.1.2,76 par.2 

pika 2.2 dhe nenit 402 par.4 lidhur me par.2 dhe 1 dhe neni neni 401 par.5 lidhur me par.4 dhe 1 

të KPRK-së,  si dhe nenit 365 të KPPK-së, të akuzuarve iu shqipton: 

 
                                                           DËNIM ME KUSHT 

 

             I.Të akuzuarit V.Rr. 

 

           1.Për veprën penale, sulm ndaj personit zyrtar nga neni 402 par.4 lidhur me par.2 dhe 1 të 

KPRK-së, të përshkruar në dispozitivin e I-rë të aktgjykimit, i shqipton dënim  me kusht duke e 

vërtetuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 12(dymbëdhjetë) muajve, i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet po që se i akuzuari në afatin e verifikimit prej 2(dy) vite, nuk kryen ndonjë vepër 

të re penale. 

 

           2. Për veprën penale, pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 401 

par.5 lidhur me par.4 dhe 1 të KPRK-së, të përshkruar në dispozitivin e II-të të Aktakuzës, i 

shqipton dënim  me kusht duke e vërtetuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 8(tetë) muajve, 

i cili dënim nuk do të ekzekutohet po që se i akuzuari në afatin e verifikimit prej 2(dy) vite, nuk 

kryen ndonjë vepër të re penale.  
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             Për dy veprat penale, për të cilat është shpallur fajtor, në kuptim të nenit 76 par.2 nën.par. 

2.2 të KPRK-ës, i shqipton dënim unik dënim me kusht duke e vërtetuar dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 18(tetëmbëdhjetë) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet po që se i 

akuzuari në afatin e verifikimit prej 2(dy) vite, nuk kryen ndonjë vepër të re penale. 

 

            II. Të akuzuarit T.Rr. 

        

           Për veprën penale, sulm ndaj personit zyrtar nga neni 402 par.4 lidhur me par.2 dhe 1 të 

KPRK-së, të përshkruar në dispozitivin e III-të të aktgjykimit, i shqipton dënim  me kusht duke 

e vërtetuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 12(dymbëdhjetë) muajve, i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet po që se i akuzuari në afatin e verifikimit prej 2(dy) vite, nuk kryen ndonjë vepër 

të re penale. 

 

           Detyrohen të akuzuarit që secili veç e veç ti paguajnë shpenzimet e procedurës penale dhe 

atë: shpenzimet e paushallin gjyqësor në shumë prej 30.oo - €uro, ndërsa për programin për 

kompensimin e viktimave të krimit  shumën prej 30.oo- €uro, si dhe në emër të akt ekspertimit 

mjeko ligjor shumën prej 50.oo-€uro, në mënyrë solidare, të gjitha këto në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Të dëmtuarit – M.M., B.Gj. dhe A.K. që të tretë policë të Stacionit Policor në Gjakovë, 

për realizmin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest civil. 

                                                                    A r s y e t i m 

 

1. Ecuria e procedurës penale 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

parashtruar aktakuzën PP/II.nr.1021/21 të datës 21.09.2021, kundër të akuzuarve – V.Rr. nga 

fshati K., Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale, sulm ndaj personit zyrtar, nga neni 

402 par.4 lidhur me par.2 dhe par.1 të KPRK-së dhe veprës penale pengimi i personit zyrtar në 

kryerjen e detyrave zyrtare,   nga neni 401 par.5 lidhur me par.4 dhe par.1 të KPRK-së dhe 

kundër të akuzuarit, T.Rr. nga fshati K., Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale, sulm 

ndaj personit zyrtar, nga neni 402 par.4 lidhur me par.2 dhe par.1 të KPRK-së duke i propozuar 

gjykatës që të njëjtit të shpallen fajtor dhe të  dënohet sipas ligjit.  

                 

I akuzuari V.Rr. në shqyrtimin fillestar të mbajtur me  datë 26.01.2022, lidhur me fajësinë 

ka deklaruar se: nuk e pranon fajësinë për veprën penale me të cilën ngarkohet. 

 

I akuzuari T.Rr. në shqyrtimin fillestar të mbajtur me  datë 26.01.2022, lidhur me fajësinë 

ka deklaruar se: nuk e pranon fajësinë për veprën penale me të cilën ngarkohet. 

 

Pasi që të akuzuarit nuk e kanë pranuar fajësinë për veprat penale  me të cilën akuzohen, 

Gjyqtarja e vetme gjykues në shqyrtimin fillestar, njofton të akuzuarit se para shqyrtimit të dytë 

në afat prej 30 ditësh, mundet të: paraqesin kundërshtimin e tyre për provat e cekura në aktakuzë, 

të paraqesin kërkesë për hedhjen e aktakuzës nëse është e ndaluar ligjërisht dhe të paraqesin 

kërkesë për hedhjen e aktakuzës për shkak të mos përshkrimit të veprës penale. 

 

Në shqyrtimin e dytë gjyqësor te mbajtur me datë 28.02.2022, Gjyqtarja e vetme gjykues 

konstaton se  i akuzuari V.Rr. dhe T.Rr. gjerë në shqyrtimin e dytë gjyqësor nuk kanë paraqitur 
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kundërshtim ndaj provave të precizuara në aktakuzë si dhe nuk kanë paraqitur kërkesë për 

hudhien e aktakuzës. 

 

I akuzuari V.Rr. në shqyrtimin e dytë gjyqësor deklaron, se nuk kam paraqitur 

kundërshtim ndaj provave të precizuara në aktakuzë si dhe nuk kam paraqitur kërkesë për 

hudhien e aktakuzës, por provat dhe argumentet do t’i paraqes në shqyrtimin gjyqësor, duke i 

propozuar Gjykatës që shqyrtimin e radhës të caktoi shqyrtimin gjyqësor. 

 

I akuzuari T.Rr. në shqyrtimin e dytë gjyqësor deklaron, se nuk kam paraqitur 

kundërshtim ndaj provave të precizuara në aktakuzë si dhe nuk kanë paraqitur kërkesë për 

hudhien e aktakuzës, por provat dhe argumentet do t’i paraqes në shqyrtimin gjyqësor,duke i 

propozuar Gjykatës që shqyrtimin e radhës të caktoi shqyrtimin gjyqësor. 

 

           I akuzuari V.Rr. në shqyrtimin gjyqësor të dt.04.05.2022,lidhur me fajësinë deklaron se 

pas sqarimeve të mjaftueshme nga ana e Gjykatës për pasojat dhe favoret e pranimit të fajësisë, 

në këtë  shqyrtim gjyqësor me vullnet të lirë dhe pa presion e pranoi fajësinë për veprat penale 

me të cilat akuzohem, siç janë të përshkruara në dispozitivin e I dhe të II të aktakuzës, për të cilat 

vepra jam penduar pa masë dhe shfrytëzoi rastin këtu publikisht ju kërkoi falje të dëmtuarve 

zyrtarëve policor M.M. dhe B.Gj. 

 

            I akuzuari T.Rr. deklaron se pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin tim av.Yll 

Bokshi i cili më ka njoftuar për favoret dhe pasojat e pranimit të fajësisë në këtë shqyrtim 

gjyqësor me vullnet të lirë dhe pa presion e pranoi fajësinë për veprën penale me të cilën 

akuzohem të përshkuar në dispozitivin e III të aktakuzës, shfrytëzoi rastin dhe publikisht i kërkoi 

falje të dëmtuarit A. K.- personit zyrtar të Stacionit policor në Gjakovë.  

 

 Mbrojtësi i të akuzuarit T.Rr. av. Yll Bokshi deklaron se nuk e kundërshtoi pranimin e 

fajësisë të bërë nga ana e të mbrojturit tim T.Rr., pranimin e fajësisë e bënë pas konsultimeve të 

mjaftueshme me mua si mbrojtës të cilit e kam njoftuar për pasojat  dhe benefitet e pranimit të 

fajësisë. 

 

           I dëmtuari M.M. deklaron, se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë të bërë nga ana e të 

akuzuarve V.Rr. dhe T.Rr., unë si palë e dëmtuar i bashkëngjitëm ndjekjes penale ndërsa   nuk 

kërkoi kompensim të dëmit. 

 

            I dëmtuari B.Gj. deklaron, se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë të bërë nga ana e të 

akuzuarve V.Rr. dhe T.Rr., unë si palë e dëmtuar i bashkëngjitëm ndjekjes penale ndërsa   nuk 

kërkoi kompensim të dëmit. 

 

            I dëmtuari A.K. deklaron se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë të bërë nga ana e të 

akuzuarve V.Rr. dhe T.Rr., unë si palë e dëmtuar i bashkëngjitëm ndjekjes penale ndërsa   nuk 

kërkoi kompensim të dëmit. 

 

 Duke u deklaruar lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve Prokurori i shtetit 

Kastriot Memaj deklaron se: nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë të bërë nga ana e të akuzuarve, 

meqenëse pranimi i fajësisë gjen mbështetje të plotë në shkresat e lëndës që i janë bashkëngjitur 

aktakuzës, pasi që  të njëjtit e kuptojnë natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimin e 

fajësisë  e bëjnë me dije dhe vullnet të plotë, i akuzuari T.Rr. pas konsultimeve të mjaftueshme 

me mbrojtësin e tij, andaj i propozoj gjykatës që të aprovojë pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarve. 
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2. Vlerësimi i pranimit të fajësisë  

 

          Gjyqtarja e vetme gjykuese në shqyrtim gjyqësor pas dëgjimit të palëve ka marr aktvendim 

me të cilën ka pranuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve – V.Rr.,për shkak të veprës 

penale, sulm ndaj personit zyrtar, nga neni 402 par.4 lidhur me par.2 dhe par.1 të KPRK-së dhe 

veprës penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare,   nga neni 401 par.5 lidhur 

me par.4 dhe par.1 të KPRK-së dhe nga ana e të akuzuarit, T.Rr.,për shkak të veprës penale, 

sulm ndaj personit zyrtar, nga neni 402 par.4 lidhur me par.2 dhe par.1 të KPRK-së, nga se ka 

ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarve është bërë në pajtim me nenin 

248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë  Gjykata ka fituar bindjen se të akuzuarit e kanë kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale që iu vihet në barrë dhe është bindur 

se pranimin e ka bërë në baza vullnetare, duke u mbështetur edhe në faktet dhe provat që i 

përmban Aktakuza, në materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe 

se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, andaj ka aprovuar 

pranimin e fajësisë të bërë nga ana e të akuzuarve. 

 

               3.Fjala përfundimtare e palëve 

 

          Prokurori i shtetit Kastriot Memaj në fjalën e vetë përfundimtare deklaron, prokuroria në 

këtë çështje penale ka ngritur një aktakuzë mbi bazën e provave materiale dhe personale ku në 

këtë shqyrtim gjyqësor u vërtetua gjendja faktike e përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës, se të 

akuzuarit V.Rr. dhe T.Rr. kanë kryer veprat penale me të cilat ngarkohen sipas aktakuzës, u 

vërtetuar me vetë pranimin e fajësisë nga ana e të njëjtëve të cilët vullnetarisht e pranuan fajësinë 

për veprat penale me të cilat ngarkohen, e po ashtu bazueshmëria e aktakuzës vërtetohet edhe 

nga provat që i janë bashkëngjitur aktakuzës më gjerësisht të përshkruara në pikën II të 

propozimit të aktakuzës, siç janë raportet policore, deklaratat e të dëmtuarve, dëshmitarëve, të 

pandehurve, ekspertiza mjeko ligjore, foto dokumentacion, CD si dhe shkresat tjera në lëndë, 

andaj i propozoi gjykatës të akuzuarit ti shpall fajtor për veprat penale me të cilat ngarkohen, ti 

dënoi sipas ligjit, me një dënim me të cilin mund të arrihet qëllimi i dënimit sipas nenit 38 të 

KPRK-së, e po ashtu të njëjtit të obligohen në pagesën e shpenzimeve procedurale.   

 

 I dëmtuari M..M. në fjalën e vetë përfundimtare deklaron, unë si palë e dëmtuar i 

bashkëngjitëm ndjekjes penale por nuk kërkoi kompensim të dëmit.   

 

            I dëmtuari B.Gj. në fjalën e vetë përfundimtare deklaron, unë si palë e dëmtuar i 

bashkëngjitëm ndjekjes penale por nuk kërkoi kompensim të dëmit.   

 

              I dëmtuari A.K. në fjalën e vetë përfundimtare deklaron, unë si palë e dëmtuar i 

bashkëngjitëm ndjekjes penale por nuk kërkoi kompensim të dëmit.   

 

             I akuzuari V.Rr. në fjalën  përfundimtare deklaron, se sërish e pranoi veprat penale me 

të cilat akuzohem, ashtu siç janë përshkruar në dispozitivin e I dhe të II të aktakuzës, për të cilat 

vepra jam penduar pa masë, veprimet e tilla i kam kryer në afekt, i pakënaqur me rezultatin e 

turnirit të boksit, menjëherë pas rastit jam penduar dhe ju kam kërkuar falje të dëmtuarve për 

veprimet që i kam ndërmarr, edhe njëherë shfrytëzoi rastin dhe publikisht ju kërkoi falje të 

dëmtuarve për lëndimet që ju kam shkaktuar, gjithnjë kam respektuar policët e Kosovës, 

uniformën e tyre por ditën kritike nuk kam qenë vetvetja, shton se jam i pa punë, i gjendjes së 

dobët ekonomike, si dhe për herë të parë paraqitem në Gjykatë për një vepër të kryer penale por 

premtoi se do të jetë edhe  hera e fundit, andaj i propozoi gjykatës që ti ketë parasysh rrethanat 
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e lartë përmendura dhe të më shqiptoi një dënim sa më të butë, i propozoi gjykatës që mundësisht 

të më shqiptoi një dënim të kushtëzuar, pasi që jam në gjendje tejet të vështirë ekonomike dhe 

nuk jam në gjendje që të bëjë pagesën e dënimit me gjobë. 

                      

 Mbrojtësi i të akuzuarit T.Rr. av. Yll Bokshi në fjalën e tij përfundimtare deklaron, siç u 

deklaruar edhe vetë i akuzuarit T. me të njëjtin kemi pasur konsultimeve të mjaftueshme sa i 

përket akuzës që i vihet në barrë, i akuzuari T. nga ana ime si mbrojtës i është shpjeguar 

mjaftueshëm se instituti i pranimit të fajësisë bartë në vete benefitet e përcaktuar me ligj, 

përkatësisht cilësohet si rrethanë lehtësuese, dhe se gjykata në rastin e shqiptimit të dënimit do 

ta konsideroi këtë rrethanë, mirëpo që me pranimin  e fajësisë nuk do të zhvillohet procedura e 

provave, dhe se aktgjykimi eventualisht mund të atakohet vetëm sa i përket lartësisë së dënimit, 

e lusim gjykatën që në rast se me aprovimin e pranimit të fajësisë të merr parasysh rrethanat 

posaçërisht lehtësuese të parapara me nenin 70 par.3 i KPRK-së, njehë rit i lutem gjykatës që të 

mbrojturit tim ti shqiptoi një dënim të kushtëzuar, pasi që edhe me atë dënim do të arrihet qëllimi 

i dënimit, njehë rit i lutem gjykatës që me rastin e shqiptimit të dënimit dhe lartësisë të tij, të ketë 

parasysh që i mbrojturi im ka nevojë për trajtim mjekësor jashtë shtetit, i cili është i vazhdueshëm 

dhe se ti shqiptoi një dënim sa më të butë pasi që i duhet viza për të udhëtuar jashtë shtetit, ashtu 

që duke pasur parasysh që për marrjen e vizës duhet të merret raport për evidencën kriminale, 

dënimi nëse eventualisht do të jetë me kusht, kushti të jetë për periudhën sa më të shkurtë kohore 

që mund të caktoi gjykata.      

   

           I akuzuari T.Rr. në fjalën e tij përfundimtare deklaron, se sërish i pranoj veprën penale 

me të cilën akuzohem  dhe e mbështes në tërësi fjalën përfundimtare të mbrojtësit av. Yll Bokshi, 

edhe njëherë shfrytëzoi rastin dhe publikisht ju kërkoi falje të dëmtuarve respektivisht policit të 

Stacionit policor në Gjakovë, A.K.   

 

            4. Gjendjet faktike të vërtetuara  

 

Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë gjyqtarja e vetme gjykuese ka vërtetuar këtë 

gjendje faktike se:  

 

           I akuzuarit V.Rr., ka kryer veprën penale, sulm ndaj personit zyrtar, nga neni 402 par.4 

lidhur me par.2 dhe par.1 të KPRK-së dhe veprën penale, pengimi i personit zyrtar në kryerjen 

e detyrave zyrtare,   nga neni 401 par.5 lidhur me par.4 dhe par.1 të KPRK-së,   në kohën, vendin 

dhe mënyrën e përshkruara si në dispozitivin e I dhe të II e këtij Aktgjykimi. 

 

             I akuzuarit T.Rr., ka kryer veprën penale, sulm ndaj personit zyrtar, nga neni 402 par.4 

lidhur me par.2 dhe par.1 të KPRK-së, në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruara si në 

dispozitivin e III e këtij Aktgjykimi. 

 

 

              5.Elementet e veprës penale  

 

          Në nenin 402 paragrafin 2 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës 

penale, Sulm ndaj personit zyrtar, e kryen: “Kushdo që sulmon ose kanoset seriozisht se do ta 

sulmojë personin zyrtar, apo personin i cili ndihmon në kryerjen e detyrave zyrtare, në lidhje me 

detyrat zyrtare, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet”, ndërsa në paragrafi 

4,të këtij neni parashihet “Nëse vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me lëndim të 

lehtë trupor të gjyqtarit, prokurorit, policit, zyrtarit doganor, zyrtarit korrektues, ose përfshin 
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kanosje për përdorimin e armës apo mjetit të rrezikshëm, kryesi dënohet me burgim prej një (1) 

deri në tetë (8) vjet”         

 

        Ndërsa në nenin 401 par1 të KPRK-së është parashikuar se formën themelore të veprës 

penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare,  e kryen” 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.” ndërsa në par.4 të këtij neni parashihet” Nëse vepra penale 

nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni përfshin kanosjen për përdorimin e armës apo mjetit të 

rrezikshëm ose rezulton me lëndim trupor, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri 

në pesë (5) vjet”. Ndërsa në par.5 të këtij neni parashihet ”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.” 

 

           6.Vendimet e gjyqtares së vetme gjykuese  

 

           Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga të akuzuarit, 

të cilët në shqyrtimin gjyqësor vullnetarisht e kanë pranuar fajësinë, Gjatë pranimit të fajësisë 

gjyqtarja e vetme gjykues konstatoi se të akuzuarit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit 

të fajit,i akuzuari T.Rr. pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij, pranimi është bërë 

vullnetarisht nga të akuzuarit, pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjet që përmban aktakuza, 

në materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk 

përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

Duke u bazuar në këto që janë cekur me lartë, gjyqtarja e vetme gjykuese të akuzuarit, 

V.Rr. dhe T.Rr., i ka shpallur fajtorë për veprat penale për të cilën ngarkohen nga se në veprimet 

e të akuzuarve të përshkruara në dispozitivat e aktgjykimit formohen të gjitha elementet e veprës 

penale, sulm ndaj personit zyrtar, nga neni 402 par.4 lidhur me par.2 dhe par.1 të KPRK-së dhe 

veprës penale, pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare,   nga neni 401 par.5 lidhur 

me par.4 dhe par.1 të KPRK-së, bazuar në këtë ka vendosur që të akuzuarit ti  gjykojë në bazë të 

ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tyre. 

 

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

 

         Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve, gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese në kuptim të dispozitave të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së të cilat 

ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar 

rrethanat personale të akuzuarve: gjendjen e tyre të dobët ekonomike, janë të pa punë, sjelljet 

tejet korrekte në Gjykim, sjelljet e tyre para kryerjes së veprës penale kanë qenë korrekt qytetar 

të rëndomtë, punëtor dhe as njëherë nuk kanë ra ndesh me ligjin, më parë nuk kanë qenë të 

dënuar, janë penduar thellë për veprat penale të kryera, kërkim falje publike të dëmtuarve të 

vetëdijshëm për pasojën e shkaktuar. Ndërsa si rrethana posaçërisht lehtësuese gjykata vlerësoi 

pranimin e fajësisë, shprehja e keqardhjes për veprat e kryera, në bazë të këtyre gjykata konstaton 

se ekzistojnë rrethanat posaçërisht lehtësuese të cilat tregojnë se qëllimi i dënimit mund të arrihet 

edhe me shqiptimin e dënimit më të butë, konform nenit 71 par.1 nënpar.1.2 të KPRK-së. Ndërsa 

si rrethana rënduese Gjykata morri parasysh rrethanat në të cilën janë kryer veprat penale ,peshën 

e veprave të kryera. Andaj duke marrë parasysh këto rrethana gjykata të njëjtit i gjykoi me 

dënime të përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindje se me këtë dënim do të arrihet 
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efekti dhe qëllimi i tij nga neni 38  dhe 47 i KPRK-së dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas bindjes 

së gjykatës është në proporcion me veprat penale të kryera dhe me rrethanat personale të cilat i 

posedojnë të akuzuarit dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikoj në parandalimin e të akuzuarve nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë rehabilitimin e tyre, dhe do të shpreh 

gjykimin shoqëror për veprat penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin 

e ligjit. 

 

8. Vendimi lidhur me kërkesën pasurore juridike  

 

              Vendimi për udhëzimin e të dëmtuarve, në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.2 të KPPK-së. 

 

9. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale  

 

           Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marr komfor nenit 450 par. 1 dhe 2 lidhur me 

nenin 453 të KPPK-se, ndërsa për programin për kompensimin e viktimave të krimit është marr 

konform nenit 39 par.3 nënpar.3.1 të Ligjit Nr.05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit. 

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 365 të 

KPP-së. 

 

                                  GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

                                          -Departamenti i përgjithshëm- 

                                          P.nr.472/2021 më datë 05.05.2022 

 

Sekretarja juridike,                        Gjyqtarja e vetme gjykuese 

Lamije Kuqi                  Diana Sina 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa, në  afatin prej 15 

ditësh, nga dita e marrjes së tij në dorëzim, ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e 

nëpërmes kësaj Gjykate. 
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