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Numri i dokumentit:     00377378 

 

 

 

P.nr.10/18 

 

 

   NE EMER TE POPULLIT 

 

 

Gjykata Themelore ne Ferizaj-Dega ne Kaçanik,Deparatamenti i Pergjithshem, sipas  gjyqtares 

Zajrete Muhaxheri si gjyqtare e vetme,me procesmbajtesen Indira Beqa,  punëtore e kësaj 

gjykate,ne lenden penale kundër te akuzuarit R.S  nga ..... ,për shkak te veprës penale Pengim i 

personit zyratr ne kryerjen e detyres zyrtare  nga neni 409 par 1  te KPRK-se,e sipas aktakuzes  

se Prokurorisë Themelore Ferizaj,PP./II nr.2268-5/16  te dates 15.12.2017 ,pas mbajtjes se 

shqyrtimit gjyqesor publik me dt.18.06.2019  ne  prezencën e Prokurorit te shtetit B.N, te 

demtuarit F.A dhe te akuzuarit , me dt.21.06.2019 mori dhe publikisht shpalli ndersa me 

dt.26.06.2019 perpiloi këtë, 

 

  

A K T G J Y K I M 

 

 

 

 

I akuzuari R.S nga..... , i  lindur më ......nga i ati.....  ,  e R..... dhe e ema  Sh....., e gjinisë ...... , 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i pa martuar  ,ka të kryer shkollën e mesme, i pa 

pune, i gjendjes  së dobet  ekonomike,  mbrohet në liri, me numër personal: ....... 

 

E sh t ë  f a j t o r  

 

 

Sepse me dt. 11.11.2016 rreth ores 11:45 min. ne rrugen “Vellezrit Qaka “ ne Kacanik ,i ka 

penguar personat zyrtar ne kryerjen e detyrave zyrtare dhe ate policet hetues B.D,B.K dhe F.A 

gjer sa kane qene ne kryerjen e detyres zyrtare ,duke kerkuar te pandehurin qe ta shoqerojne 

gjer ne Stacionin Policor lidhje me nje rast vjedhje, i njejti fillimisht i kishte kundershtuar dhe 

kishte filluar ti fyente,ku permes kanosjes serioze “duke i thene policit B.K se te takoj ne 

mbremje ta njoh familjen dhe ke per ta pare se cka ka me i ndodhur djalit tend “ me qka i ka 

penguar zyrtaret policor qe ta shoqeronin gjer sa jane detyruar qe ta bejne arrestimin e tij .    
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Me qka ka  kryer  vepren  penale Pengim i personit zyrtar ne kryerjen e detyrave zyrtare  nga 

neni 409 par 1 të KPRK-se. 

 

Prandaj gjykata në baze të nenit 2,3,41,45,47,73,74 dhe neni 409 par.1  të KPRK,se,  si dhe 

nenit 359,360,361 dhe 365 të KPPK-se,  e  

 

 

GJ Y K O N  

 

 

Me denim me burg ne kohezgjatje prej 180 ditesh,ashtu qe ky denim me pelqimin e te 

akuzuarit i zevendesohet me denim me gjobe ne shume prej  500 € ( peseqind euro). 

 

I akuzuari eshte i obliguar qe denimin me gjobe t’a paguaje brenda afatit prej 15 ditesh, por jo 

me gjate se dy muaj pasi qe ky aktgjykim te merr formen e prere. 

 

Nese i akuzuari nuk e paguan gjoben , gjykata do t’a zevendesoje denimin me gjobe me denim 

me burgim duke llogaritur shumen prej 20 € per çdo dite burgu.  

 

Detyrohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve procedurale të paguaje pranë kësaj gjykate 

shumën prej  prej 20,00 € në emër të paushallit gjyqësor  në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotëfuqishmëris së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

 

Te demtuarit B.D,B.K, per realizimin e kerkeses pasurore juridike udhezohen ne kontest civil. 

   

 

                                                             A r s y e t i m 

               

 

Prokuroria Themelore ne Ferizaj,me aktin akuzues PP/II.nr.2268-5/16  te datës 15.12.2017  e  

akuzoi te R.S   nga .........  për vepër penale Pengim i personit zyrtar ne kryerjen e detyrave 

zyrtare  nga neni 409 par 1 të KPRK-se, dhe ka propozuar qe i akuzuari  te shpallet fajtor  dhe 

te gjykohet  sipas ligjit. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor te mbajtur me dt.18.06.2019 prokurori i shtetit nga Prokuroria 

Themelore në Ferizaj ,B.N mbeti ne mbeti në tërësi pranë aktit akuzues të paraqitur me shkrim 

pranë kësaj gjykate pa  ndryshime dhe plotësime , duke propozuar gjykatës që të akuzuarin R.S  

t’a shpall fajtor për veprën penale që akuzohet dhe t’ i shqiptoje denim meritor sipas ligjit.  

 

 I akuzuari  ne fjalen e tij ne shqyrtim gjyqesor e ka mohuar  fajësinë për veprën penale për te 

cilën e ngarkon akuza , duke deklaruar se nuk eshte e vertete qe ka penguar zyrtaret policorë ne 

kryerje te detyres zyrtare ,por qe sipas tij  ne momentin kur eshte urdheruar nga policet  per t’u 

shoqersusr ne stacionin policor pa kurfare rezistence ka shkuar me ta deri ne Stacion Policor ne 

Kaçanik. 

 

Gjykata ne shqyrtimin gjyqësor prezantoi provat e propozuara me dëgjimin e te demtuarve  

B.K,B.D dhe F... . 
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Pas prezantimit te provave dhe vlerësimit te tyre te plote ne mënyre te gjithanshme  secilën veç 

e veç dhe te gjitha ne tërësi sipas dispozitave ligjore , mbrojtjes se te akuzuarit si dhe bindjes se 

lire te gjykatës,gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike. 

 

Sepse me dt. 11.11.2016 rreth ores 11:45 min. ne rrugen “Vellezrit Qaka “ ne Kacanik ,i ka 

penguar personat zyrtar ne kryerjen e detyrave zyrtare dhe ate policet hetues B.D ,B.K dhe F.A 

gjer sa kane qene ne kryerjen e detyres zyrtare ,duke kerkuar te pandehurin qe ta shoqerojne 

gjer ne Stacionin Policor lidhje me nje rast vjedhje, i njejti fillimisht i kishte kundershtuar dhe 

kishte filluar ti fyente,ku permes kanosjes serioze “duke i thene policit B.K se te takoj ne 

mbremje ta njoh familjen dhe ke per ta pare se cka ka me i ndodhur djalit tend “ me qka i ka 

penguar zyrtaret policor qe ta shoqeronin gjer sa jane detyruar qe ta bejne arrestimin e tij .    

 

Kete gjendje faktike gjykata e vërtetoi ne baze te provave te prezantuara. 

 

Nga deklarata e te demtuarve –deshmitareve  B.K ,B.D dhe F.A ,  gjykata vërtetoi se me daten 

kohen dhe vendin e cekur si ne aktakuze ne momentin kur  I akuzuari ishte thirr dhe ishte 

njoftuar se duhej te vinte ne stacion policor fillimisht nga I demtuari B.. e pastaj edhe I 

demtuari B...... se duhet te  intervistohet per nje rast si I dyshuar per vjedhje ,I akuzuari ne 

menyre arrogante  kishte kundershtuar duke u shprehur me fjale “ Skam qka kerkoj une ne 

polici dhe nuk vij se jav q. policet e nanes, une I kam kry punet me polici dhe mos ma thi ka.. 

mem nal ma ne udhe se ju vras “dhe se pas kesaj te demtuarit  B.K dhe B.D bashke me kolegun 

e tyre  F.A prape I kane dhene urdher qe te ndalet ,ndersa I akuzurai pasi eshte shprehur prape 

me fjale ofenduese, nuk eshte ndalur por ka vazhduar ne drejtim te tezgave te tregut,ku aty 

edhe eshte arrestuar edhe pas rezistimit te tij me veprime te pakontrolluara me te cilin rast I 

akuzuari edhe eshte lenduar ne buze dhe ne vetullen e majte.Nga deklaratat e ketyre 

deshmitareve gjykata konstatoi se I akuzuari ka vazhduar me fjale ofenduese dhe kercenuese 

edhe gjate kohes s aka qene ne automjet zyrtar deri sa eshte derguar nga tregu I qytetit deri ne 

Stacion Policor. 

  

Gjykata i’a dha besimin provave te prezantuara sepse me te njëjtat ne mënyrë te qarte dhe 

bindëse është përshkruar koha ,vendi dhe mënyra e kryerjes se veprës penale. 

 

Nisur nga këto fakte te vërtetuara ne procedure ,gjykata gjeti se ne veprimet e te akuzuarit 

manifestohen te gjitha tiparet e veprës penale Pengim i personit zyrtar ne kryerjen e detyrave  

zyrtare   nga neni 409 par 1 të KPRK-se. 

 

Gjykata vleresoi posaçërisht mbrojtjen e te akuzuarit, por te ciles  gjykata nuk i fali besimin 

sepse e njejta është e orientuar në shmangien nga përgjegjësisa penale. 

       

Me rastin e matjes së denimit gjykata i ka pasur parasysh të gjitha rrethanat nga neni 73 i KPK-

së të cilat ndikojnë në zbutjen apo ashpërsimin e dënimit. Si rrethanë lehtësuese për të 

akuzuarin gjykata ka marrë për bazë  faktin se I akuzuari pas kryerjes se vepres penale nuk ka 

patur ndonje problem tjeter me te demtuarit perkundrazi I ka kerkuar falje te demtuarit B.K,  

jeton ne gjendje te dobet ekonomike, pas ketij rasti nuk ka patur ndonje veper tjeter penale,   

kurse rrethanë te posaqme renduese nuk gjeti perpos veprimeve te  akuzuarit te cilat perbejne 

elementet  e vepres penale per te cilat i njejti jane shpallur pergjegjes. 

 

Gjykata është e bindur se denimi i gjykuar ndaj të akuzuarit është në harmoni me shkallën e 

përgjegjesisë penale të tij dhe peshën e veprës penale, keshtu që me denimin e shqiptuar në 

lartësi si në dispozitiv të aktgjykimit do te  arrihet qëllimi i denimit i paraparë me nenin 41 të 
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KPK-së dhe atë efektin rehabilitues ndaj të akuzuarit, efekt preventiv ndaj të tjerëve për 

moskryerjen e një veprimi i cili është i sanksionuar dhe i denueshëm, si dhe reagimin e 

shoqërisë ndaj një veprimi të tillë të ndaluar dhe të ndëshkushëm me ligj.  

 

Vendimi për shpenzimet e procedures është i bazuar në dispozitën e nenit 450 par 2 të KPPRK 

me të cilin rast gjykata i detyroi të pandehurit që secili veq e veq, kësaj gjykate t’i përmbushin  

shpenzimet e procedures në emër të paushallit gjyqësor në lartësi prej 20,00 € duke patur 

parasysh nderlikueshmerine e procedurës,gjendjen materiale të akuzuarit ,me bindjen se nuk do 

te ndikoje dukshëm ne buxhetin familjar te tij. 

 

Nga të cekurat e mësipërme u vendos si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.           

 

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

DEGA NE KAÇANIK 

P.nr.10/18 datë  26.06.2019 

 

 

Procesmbajtësja,                          Gjyqtarja, 

   Indira Beqa                  Zajrete Muhaxheri 

 

 

Keshilla juridike: Kundër këtij aktgjykimi është  

e  lejuar ankesa  në afat prej 15 ditësh  nga dita e  

pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë nëpërmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


