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Numri i lëndës: 2018:067718 

Datë: 19.08.2019 

Numri i dokumentit:     00463849 

P. nr.818/18 

 
NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i përgjithshëm,  Gjyqtarja 

Diana Sina, me procesmbajtësen Kaltrina Halilaj, praktikante pranë kësaj gjykate, në çështjen 

penale kundër të akuzuarit A.D. nga Gjakova për shkak se ka kryer veprën penale pengim i 

personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409 par.1 të KPRK-së, sipas Aktakuzës 

të Prokurorisë Themelore-Departamenti i përgjithshëm në Gjakovë, PP.nr.1516/2018, të datës 

15.11.2018, në shqyrtimin fillestar, të mbajtur më datën 19.08.2019, në prani të Prokurorit të 

shtetit Armend Zenelaj, të dëmtuarit V.H. si dhe të akuzuarit, të njëjtën ditë mori dhe shpalli 

këtë:  

 
                A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari A.D., i biri i G. dhe i ëmës A., e gjinisë S., data e lindjes..., në Gjakovë, ku 

edhe tani banon, shqiptar, shtetas i R. të Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së 

mesme ekonomike, i pa punë, i pamartuar, numër personal... 

 
       Ë SH T Ë  F A J T O R 

 

Sepse: me datë 08.10.2018, rreth orës 15:45 minuta, pikërisht në stadiumin e qytetit në 

Gjakovë, me kanosje serioze e pengon apo tenton ta pengojë personin zyrtar V.H., Sh.S. dhe A.M. 

në kryerjen e detyrave zyrtare, në kryerjen e detyrave zyrtare, në atë mënyrë që derisa zyrtarët 

policor kanë qenë në planin operativ në sigurimin e ndeshjes së futbollit ndërmjet “FK Gj.” dhe 

“FK L. i B.”, në stadiumin e qytetit të Gjakovës, e që me të përfunduar pjesa e parë e lojës, i 

akuzuari është afruar rrethojave afër dhomave të zhveshjes ku ka filluar ta fyejë dhe kërcënojë 

gjyqtarin e ndeshjes, në atë moment zyrtarët policor ia tërheqin vërejtjen të akuzuarit mirëpo i njëjti 

nuk i ka zbatuar urdhrat e tyre, në atë moment zyrtarët policor kanë qenë të detyruar që ta 

arrestojnë, e që gjatë arrestimit i pandehuri ka rezistuar duke lëvizur në mënyrë të pakontrolluar 

duke i shtyrë me duar dhe duke i kërcënuar e fyer në vazhdimësi policët, për momentin kanë 

ndërhyrë edhe disa familjarë mirëpo zyrtarët policor pasi që kanë thirr edhe disa forca shtesë kanë 

arritur që ta fusin situatën në kontroll. 

 

Me çka ka kryer veprën penale pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga 

neni 409 par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata në bazë të nenit 4,7, 17 par.1 41, 42, 49, 50, 51, 52, 73, 74, dhe nenit 409 par.1 të 

KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPK-ës, të akuzuarit i shqipton: 

 
                                                  DËNIM ME KUSHT 
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Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 1 (Një) viti, nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale.  

 

 Detyrohet i akuzuari që në emër shpenzimeve procedurale në emër të paushallit 

gjyqësor të paguaj shumën prej 30.oo €, ndërsa për programin për kompensimin e viktimave të 

krimit shumën prej 30.oo- euro, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së 

këtij Aktgjykimi. 

 

 Të dëmtuarit – zyrtarët policor të Stacionit Policor në Gjakovë: V.H., Sh.S. dhe A.M., për 

realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest civil. 

 

                                               A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti i përgjithshëm, ka ngritë Aktakuzë 

PP.nr.1516/2018, të datës 15.11.2018, kundër të akuzuarit A.D. nga Gjakova, për shkak se ka 

kryer veprën penale pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare nga neni 409 par.1 të 

KPRK-së. Prokurori i Shtetit Armend Zenelaj gjatë shqyrtimit fillestar ka qëndruar pranë 

aktakuzës dhe ka propozuar që i akuzuari të shpallet fajtor, të dënohet sipas Ligjit dhe të 

obligohet në kompensimin e shpenzimeve gjyqësore. 

 

I akuzuari A.D. gjatë shqyrtimit fillestar lidhur me fajësinë deklaron se e pranon 

fajësinë siç është përshkruar në  dispozitiv të aktakuzës, për të cilën vepër jam penduar pa 

masë, për çka edhe të dëmtuarve menjëherë pas rastit iu kam kërkuar falje, fillimisht policit 

V.H., i cili ka qenë më i moshuari, e pastaj edhe dy të rinjve policëve Sh.S. dhe A.M., iu kam 

kërkuar falje në momentin kur më kanë dërguar në Stacionin Policor. Edhe tani në gjykatë 

përsëri i kërkoj falje këtu të dëmtuarit V.H.. I premtoj gjykatës se një vepër të tillë nuk do ta 

përsëris, shton se për herë të parë paraqitet në gjykatë për një vepër të kryer penale dhe premtoj 

se do të jetë hera e fundit, unë jam sportist dhe asnjëherë nuk kam kryer ndonjë vepër penale, 

andaj i propozoj gjykatës që me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit ti merr 

parasysh rrethanat e lartë cekura dhe të më shqiptoi një dënim më të butë. 

 

Duke u deklaruar lidhur me mendimin lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, prokurori i shtetit Armend Zenelaj ka deklaruar se nuk e kundërshton pranimin e 

fajësisë, pasi që i njëjti kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimin e fajësisë e 

bënë me vullnet dhe vetëdije të plotës, si dhe pranimi i fajësisë mbështetet në provat dhe faktet 

që përmban aktakuza, andaj i propozoj gjykatës që i njëjti të shpallet fajtor, të dënohet sipas 

ligjit dhe të obligohet në pagesën e shpenzimeve procedurale. 

 

I dëmtuari V.H. lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, ka deklaruar se 

nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë të bërë nga ana e të akuzuarit, unë si i dëmtuar nuk i 

bashkëngjitëm ndjekjes penale dhe nuk kërkoj kompensim dëmi, është e vërtetë që i akuzuari 

menjëherë pas rastit është penduar dhe që të gjithëve na ka kërkuar falje.  

 

 

Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

            Në tërësi u vërtetua se i akuzuari A.D.: me datë 08.10.2018, rreth orës 15:45 minuta, 

pikërisht në stadiumin e qytetit në Gjakovë, me kanosje serioze e pengon apo tenton ta pengojë 

personin zyrtar V.H., Sh.S. dhe A.M. në kryerjen e detyrave zyrtare, në kryerjen e detyrave 
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zyrtare, në atë mënyrë që derisa zyrtarët policor kanë qenë në planin operativ në sigurimin e 

ndeshjes së futbollit ndërmjet “FK Gj.” dhe “FK L. i B.”, në stadiumin e qytetit të Gjakovës, e 

që me të përfunduar pjesa e parë e lojës, i akuzuari është afruar rrethojave afër dhomave të 

zhveshjes ku ka filluar ta fyejë dhe kërcënojë gjyqtarin e ndeshjes, në atë moment zyrtarët 

policor ia tërheqin vërejtjen të akuzuarit mirëpo i njëjti nuk i ka zbatuar urdhrat e tyre, në atë 

moment zyrtarët policor kanë qenë të detyruar që ta arrestojnë, e që gjatë arrestimit i pandehuri 

ka rezistuar duke lëvizur në mënyrë të pakontrolluar duke i shtyrë me duar dhe duke i 

kërcënuar e fyer në vazhdimësi policët, për momentin kanë ndërhyrë edhe disa familjarë 

mirëpo zyrtarët policor pasi që kanë thirr edhe disa forca shtesë kanë arritur që ta fusin situatën 

në kontroll. 

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

akuzuari, i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë, për shkak të cilës 

gjykata nuk ka administruar provat, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga i 

akuzuari është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë gjyqtarja e 

vetme gjykues konstatoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, 

pranimi është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, 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.   

 

Gjykata nga të cekurat më lartë  ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin të shpall fajtor dhe të gjykojë në bazë të 

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

 

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

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së të cilat ndikojnë në caktimin 

e llojit dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat 

personale të akuzuarit: mosha e tij e re në kohën e kryerjes së veprës penale, pranimin e 

fajësisë, pendimin e thellë të tij dhe premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejë vepra penale, 

sjelljet korrekte të tij gjatë gjykimit, sjelljet e tij para dhe pas kryerjes së veprës penale, më 

parë ka qenë i pa dënuar, për herë të parë ndeshet me ligjin, kërkim falje të dëmtuarve, ndërsa 

si rrethanë rënduese Gjykata muar parasysh intensitetin e rrezikimit apo të dëmtimit të vlerës së 

mbrojtur, motivet për kryerjen e veprës, përgjegjësinë e tij penale, të gjitha këto rrethanat 

ndikuan që Gjykata të njëjtit ti shqiptojë dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) 

muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në 

afatin prej 1(Një) viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, me bindje se ky dënim është në 

harmoni me peshën e veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale të tij, personalitetin e tij, 

dhe se ky dënim i shqiptuar ndaj tij do të arrij qëllimin e dënimit të paraparë me nenin 41 dhe 

50 të KPRK-ës dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikoj në parandalimin e të akuzuarve nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëj rehabilitimin e tyre, do të parandaloj 

personat tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të shpreh gjykimin shoqëror për veprën 

penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

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

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale në emër të paushallit gjyqësor, është marr komfor 

nenit 450 par. 1 dhe 2 nën par. 2.6 lidhur me nenin 453 të KPPK-se. 
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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.818/18 me datën 19.08.2019 

 

 

Procesmbajtësja,      Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

Kaltrina Halilaj       Diana Sina  

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh 

pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

Gjykate. 

 
 


