
 
                             P.nr.343/2016 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË,  Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtaren e vetme 
gjykuese Besarta Doli dhe me sekretaren juridike Shkendije Halilosmani, në lëndën penale kundër të  
akuzuarit B.E.  nga fshati B. Komuna  e R.  për shkak të veprës penale pengim i personit zyrtar në 
kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409 parag. 5 lidhur me parag. 1të Kodit penal të Republikës së 
Kosovës ( në tekstin e  mëtejmë KPRK-së),   i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 
Gjakovë- Departamenti i Përgjithshëm  PP.nr. 591/2016 të dt. 17.06.2016 e parashtruar në gjykatë me 
datë 20.06.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, me datë 15.03.2017, në pranin e përfaqësueses 
së Prokurorisë Themelore në Gjakovë – prokurores së shtetit Deshire Jusaj dhe të akuzuarit B.E.  të 
njëjtën ditë, mori dhe publikisht shpalli  këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

 I akuzuari B.E. nga fshati B., Komuna e R. i biri i V. dhe i F. e gjinisë G.i lindur me dt... në fshatin 
B. ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, atë i pesë fëmijëve, me profesion moler, i gjendjes së  
dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i  Republikës së Kosovës,  me numër personal... 
   

 
Ë sh t ë   f a j t o r 

 
Sepse me 12.05.2016 rreth orës 10:50/h në Gjakovë, saktësisht në ambientet e Gjykatës 

Themelore në Gjakovë, pengon personat zyrtar, në kryerjen e detyrave zyrtare, në atë mënyrë që deri 
sa  zyrtarët policor të NJRSH  U.H. dhe XH.S.  kanë qenë të caktuar në planin operativ “ sigurim të  
seancës në Gjykatën Themelore në Gjakovë”, i akuzuari nuk ju kishte bindur urdhrave  të zyrtarëve 
policor gjatë kontrollimit që duhej  bërë para se të merrte pjesë në seancën gjyqësor dhe i akuzuari 
duke e kundërshtuar urdhrat,  i ka fyer, duke ju drejtuar me fjalët  “ Ju jeni hajna, nuk jam në vi të 
frontit që të kontrollohem, nuk kam ardhur të luftoj sepse kur  të vi për të luftuar kam për të luftuar 
mirë me juve dhe gjithë të tjerët, ju dhe gjykata jeni të korruptuar, mi keni vra dy fëmijët e vëllait, 
etj.”, deri sa është  arrestuar nga policia dhe është shoqëruar në Stacionin Policor në Gjakovë.  
 

- Me çka ka kryer veprën  penale  pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga 
neni 409 parag. 5 lidhur me parag. 1 të Kodit penal të Republikës së Kosovës. 

 
Andaj gjykata, në kuptim të dispozitës së nenit 2, 3, 4, 6 ,7,17 pika 1, neni  41, 42, parag. 1,  

pika 1.1, 43 parag. 1,pika 1.3, nenit  46, 73, 74, 75 dhe 76,  si dhe nenit 409   parag. 1 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës, si dhe 365 të Kodit të Procedurës Penale, të akuzuarin e,   
 

GJ Y K O N 
                                                 
                        Me dënim me gjobë në shumë prej 250 ( dyqind e pesëdhjetë euro) të cilin dënim është 
i obliguar që ta paguaj në  afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi  nën 
kërcënim të përmbarimit me dhunë.  
 
                        Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë, atëherë  gjykata do ta zëvendësoje 
dënimin me gjobë në  dënim me burgim në kohëzgjatje prej 10 ( dhjetë ) ditësh, duke llogaritur për 
çdo ditë burgu nga 20.-€ (njëzet euro). 



 
   Të dëmtuarit U.H. dhe Xh.S.  që të dy nga Gj. për të realizuar kërkesën e tyre pasurore- 
juridike, udhëzohen në kontest civil. 
 
                        I  akuzuari  obligohet që në emër të shpenzimeve procedurale të paguaj shumën sipas 
llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50.- €, e krejt 
këto në afat prej l5 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 
 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm me datë 20.06.2016,  ka 
parashtruar aktakuzë PP.nr. 591/2016 të datës 17.06.2016,  kundër të akuzuarit B.E. nga fshati B 
.Komuna  e R.  për shkak të veprës penale pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga 
neni 409 parag. 5 lidhur me parag. 1 të Kodit penal të Republikës së Kosovës ( në tekstin e  mëtejmë 
KPRK-së), në kohë, vend dhe mënyrë të përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës. 
 
             Me datë 15.03.2017, është mbajtur shqyrtimi fillestar, në të cilën  i akuzuari  B.E.  e ka pranuar 
fajësinë për veprën  penale e cila i vihen në barrë, për të njëjtën pendohet dhe shton se: Ditën kritike 
kam qenë shumë i emocionuar, ngase kemi pasur gjykimin për vrasjen e dy djemve të vëllezërve të mi 
dhe nga emocioni që kam pasur, nuk kam mundur ti kontrolloj fjalët që i kam folur, kjo është hera e 
parë që unë vijë para gjykatës, ngase unë nuk kam pasur ndonjë rast tjetër.   
     
               Përfaqësuesja e  Prokurorisë Themelore  në Gjakovë, prokurorja e shtetit Deshire Jusaj , pas 
leximit të aktakuzës dhe deklarimit të të akuzuarit se e pranon fajësinë, ka theksuar  se  nuk ka 
vërejtje rreth pranimit të fajësisë, pasi i njëjti kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 
pranimin e fajësisë e bënë me vetëdije të plotë, si dhe pranimi i fajësisë mbështetet në provat që 
gjenden në aktakuzë e cila është objekt i shqyrtimit gjyqësor.   
  

Meqenëse i  akuzuari e ka  pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale e cila i  vihen  në barrë, 
gjykata ka vërtetuar se janë përmbushur kërkesat nga neni 248 parag. 1, pika.1.1., 1.2 dhe 1.3 të Kodit 
Penal  të Republikës së Kosovës, përkatësisht vlerësoj se i njëjti  e ka  kuptuar natyrën dhe pasojat e 
pranimit të fajësisë, se ky pranim i  fajësisë është  bërë në baza vullnetare  dhe se ka mbështetje edhe 
në faktet dhe provat që përmban aktakuza. Po ashtu ka vërtetuar se  aktakuza nuk përmban asnjë 
shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike dhe nuk ekziston  asnjë nga rrethanat për hedhjen e 
aktakuzës apo të pushimit të procedurës penale të parapara me nenin 253 parag. 1 të Kodit të 
Procedurës Penale të Kosovës. 

 
Në shqyrtimin fillestar, gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike të përshkruar në  dispozitiv  të  

këtij aktgjykimi, duke u mbështetur  jo vetëm nga pranimi i fajësisë që është bërë nga i akuzuari,  por 
ky pranim ka mbështetje edhe në provat që gjenden në shkresat e lëndës siç janë: deklarata e të 
akuzuarit, deklarata e të dëmtuarve, si dhe shkresat tjera përcjellëse në lëndë.  
 

Andaj, gjykata ka ardhur në përfundim se me veprimet e të akuzuarit B.E.  ekzistojnë të gjitha 
elementet – tiparet e veprës penale të përshkruara si në dispozitiv të  këtij Aktgjykimi dhe për këtë ka 
vendosur që i njëjti të shpallet fajtor dhe të gjykoi ne bazë të Ligjit, më parë duke vërtetuar 
përgjegjësinë penale juridike të tij. 
   
 Gjykata me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit vlerësoj të gjitha rrethanat konform nenit 
73,  74, 75 dhe 76 të KPPK-së,  që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, ashtu që si rrethanë 



lehtësuese për të  akuzuarin gjeti  pranimin e fajësisë dhe pendimin  e thellë të  tij, premtimin se në të 
ardhmen nuk do të përsërisë vepra të tilla penale, gjendjen emocionale të tij ditën kritike, pasi që atë 
ditë ka qenë në gjykatë duke u mbajtur gjykimi lidhur me vrasjen e dy djemve të vëllait të të akuzuarit,  
rrethanat familjare pasi që i njëjti është i martuar dhe është atë i pesë  fëmijë, ndërsa sa i përket 
rrethanave rënduese të cilat kishin për të ndikuar që t’i shqiptohet ndonjë dënim më i rëndë, gjykata 
nuk gjeti.  
              

 Gjykata sipas bindjes së saj,  vlerësoj se shqiptimi i dënimit me gjobë në shumë prej 250 ( 
dyqind e pesëdhjetë euro) është  dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës  penale dhe shkallën 
e përgjegjësisë së tij,  si dhe me këtë dënim dot arrihet qëllimi i tij i paraparë në nenin 41  të KPRK-së. 

  
 Vendimi mbi udhëzimin e palëve të dëmtuara në kontesti civil u murr konform nenit 463 
paragraf 2 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, pasi që gjykata nuk gjeti ndonjë provë materiale  
( faturë)  në shkresat e lëndës lidhur me dëmin e shkaktuar palës së dëmtuar, kështu që të njëjtin e 
udhëzoj në kontest civil.  
 
           Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, si dhe paushallin gjyqësor është marrë në bazë 
të nenit 450  të KPPK-së. 
 
          Pas shpalljes së këtij Aktgjykimi, palët udhëzohen  për të drejtën në  ankesë dhe detyrimin e tyre 
për njoftimin e gjykatës për çdo ndërrim të vendbanimit deri në përfundim të kësaj çështje  penale 
dhe pasojat që mund të rrjedhin nga kjo në përputhje me nenin 368 parag. 1 dhe 3 të Kodit të 
Procedurës Penale. 
 

GJYKATA THEMELORE  NË GJAKOVË 
DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr. 343/2016 të datës 15.03.2017 
 
Sekretarja juridike                                                           Gj y q t a r j a  
Shkendije Halilosmani                           Besarta Doli 
 
 
KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi,  mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e  
                                     Apelit të Kosovës në Prishtinë, Departamentit për të mitur  në afat prej 15 ditëve  

nga dita e pranimit të  njëjtit, përmes kësaj Gjykate.                                    


