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Numri i lëndës: 2019:217071 

Datë: 21.12.2020 

Numri i dokumentit:     01356817 

 

 

P.nr.1045 /2019 

NË  EMER TË POPULLIT 

 

   

 GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Penal, gjyqtari  Adem Shabani, me procesmbajtësen Besa Murseli-praktikante, në çështjen 

penale kundër të pandehurit B.K., me vendbanim në rrugën “.... “ nr... Ferizaj, për shkak të 

veprës penale Pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 401 paragrafi 5 

të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP.II.nr.1547-12/2019 e 

datës 26.09.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar në prani të përfaqësuesit të akuzës-

prokurores së shtetit Ajtene Zoni, të dëmtuarit  F.S. dhe të pandehurit B.K., me datën 

17.12.2020  solli dhe publikisht shpalli  kurse me shkrim e  ka përpiluar me datën  21.12.2020 

këtë: 

`  

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 

I pandehuri B.K., me vendbanim në rrugën “.... “ nr.... Ferizaj, i lindur më ...., nga i ati 

.... dhe e ëma .... e gjinisë  .... , shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e 

mesme, me profesion kamarier, i gjendjes së mesme ekonomike,  mbrohet në liri me numër 

personal ....,- 

 

 

Ë SH TË  FAJTORË 

 

Sepse me datën 27.07.2019, rreth orës 05:00 në Restorantin “....”, në rrugën “....” në 

Ferizaj, në momentin kur i dëmtuari, F.S., polici # .... , i cili ishte jashtë detyrës, përpiqet ta 

ndalojë përleshjen mes M.K. dhe D.Z., ashtu që fillimisht e lajmëron L.K. dhe më pas ju 

afrohet personave të përfshirë në përleshje duke ju prezantuar si polic- me atë rast, i pandehuri 

B.K. fillimisht e shtynë të dëmtuarin dhe më pas e kapë për fyti, fillon ta fyej të dëmtuarin, 

duke ju drejtuar mes tjerave me fajet “Unë jam vëllau i Xh....  policit të njësisë speciale dhe ai 

është i fort, e ti nuk je kurgja”. 

 

 

- me këtë ka kryer veprën penale Pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave 

zyrtare nga neni 401 paragrafi 5 të KPRK-së. 
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         Andaj gjykata në bazë të dispozitës të  sipërcituar dhe  neneve  4,7, 17, 38, 46, 47, 48, 

dhe 69 të KPRK-së  si dhe nenit 365,450 dhe 463  të KPPK-së  të akuzuarin e  

 

GJ Y K O N 

 

ME DËNIM ME KUSHT 

 

           Të akuzuarit B.K., i shqipton dënim me burg në kohëzgjatje prej  1 /  një / viti, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afatin prej  2 (dy) viti,  nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

           I dëmtuari F.S., polic në Stacionin Policor në Ferizaj, në shqyrtimin fillestar ka hequr 

dorë nga kërkesa pasurore-juridike andaj gjykata nuk e ka udhëzuar në kontest civil. 

 

    Obligohet i akuzuari, të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej  20 (njëzetë) €uro, në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit 

të dhunshëm. 

 

Konform nenit 39 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 të Ligjit për Kompensimin e 

Viktimave të krimit, obligohet i akuzuari të paguaj taksën në shumën prej 30 €uro, në afat 

prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit të 

dhunshëm. 

 

A  r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka paraqitur aktakuzën PP.II.nr.1547-12/2019 e datës 

26..09.2019, me të cilën ka ngarkuar të akuzuarin B.K., me vendbanim në rrugën “....“ nr... 

Ferizaj, për shkak të veprës penale Pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga 

neni 401 paragrafi 5 të KPRK-së.  

 

Gjykata duke vepruar rreth kësaj çështje penale konform nenit 245 par.1 të KPPK-së 

me datë 17.12.2020  ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin kanë marrë pjesë prokurori i 

shtetit Ajtene Zoni, i dëmtuari F.S. dhe i akuzuari B.K.. 

 

Në shqyrtimin fillestar gjyqtari ka konstatuar se i akuzuari në afatin ligjor me kohë së 

bashku me ftesën për shqyrtim, ka pranuar edhe një kopje të aktakuzës. 

 

Në fillim të shqyrtimit fillestar i akuzuari është  udhëzuar në kuptim të nenit 246.1 të 

KPPK-së pastaj gjyqtari gjykues  ka çmuar se të drejtat e të akuzuarit janë respektuar, e më pas 

prokurori i shtetit ka lexuar aktakuzën ndaj të akuzuarit dhe pasi që gjyqtari është bindur se i 

njëjti e ka kuptuar në tërësi aktakuzën me të cilën është akuzuar, të njëjtit i ka dhënë mundësi 

të deklarohet mbi fajësinë apo pafajësinë e tij lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

            I akuzuari  B.K., në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se e pranoj fajësinë për veprën 

penale për të cilën më ngarkon aktakuza, dhe në vazhdim ka deklaruar se  pas përfundimit të 

orarit të punës që kishte punuar tek kafe “....” ku në mëngjes  përafërsisht ora 05:00, së bashku 

me shokun M.B. me veturë kanë shkuar tek restoranti “....”, e me veturë tjetër kanë ardhur 

M.K. dhe D.Z., dhe me M....  janë ulur në një tavolinë, kurse  M.... dhe D.... janë ulur me një 

tavolinë tjetër. Fillimisht M.... ju ka folur dhe përshëndet kurse D....  jo, dhe aty kanë filluar me 

u  fjalos prej vendit, me u ofenduar në mes vete, por në restorant  pa pritur  ka ardhur një 
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person me rroba civile me telefon në dorë ku ju ka thënë diçka i përmend policinë ku  ka 

menduar që është duke i thirrur policinë dhe  në atë moment i ka qitur duart në gjokes, personit 

por nuk e ka ditur që është polic dhe së bashku me D....  kanë dalë jashtë në oborr të restorantit 

e për një moment unë jam ulur, e pastaj edhe ky del jashtë ku ka parë se personi ka nxjerr 

bexhin dhe është prezantuar se është polic,  në vazhdim ka deklaruar  se ishte nën ndikim të 

alkoolit nuk i kujtohet se çka i ka thanë të dëmtuarit  por  e di se i ka thanë se jam vëllau i 

Xh.... e tjera fjalë nuk i kujtohen dhe më pas është  tërhequr nga aty ka hipur në veturë me M....  

janë larguar nga aty dhe kanë shkuar në shtëpi, i  kërkon falje të dëmtuarit prezent por nuk e ka 

ditur se është person zyrtar në fillim pasi ka qenë me rroba civile dhe bexhin e ka treguar më 

vonë se kurrë nuk do ta kisha penguar në kryerjen e punës së detyrën e tij zyrtare  kërkon nga 

gjykata  që me rastin e shqiptimit të dënimit t’i  merr parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese  

dhe   të më shqiptojë një sanksion  penal sa më të lehtë. 

 

Pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit gjyqtari në kuptim të nenit 248 par.2 të 

KPPK-së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit lidhur me pranimin e fajësisë, 

mbrojtësit dhe të dëmtuarit. 

 

Prokurori i shtetit Ajtene Zoni ka theksuar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e 

të akuzuarit meqë i njëjti pranim është i bazuar me gjendjen faktike te përshkruar ne 

dispozitivin e kësaj aktakuze, pranimin e fajësisë i njëjti e bene vullnetarisht, ngaqë një pranim 

i tille është ne përputhje te plote me dispozitat e nenit 248 si dhe provat te cilat gjenden ne 

shkresat e lëndës. 

 

        I dëmtuari F.S. në lidhje me pranimin e fajësisë deklaron: pajtohem me  pranimin e 

fajësisë nga ana e te pandehurit,  i bashkëngjitëm ndjekjes penale, nuk parashtron kërkesë 

pasurore juridike, por gjykata le të ketë parasysh si rrethanë lehtësuese nëse nuk ka pasur raste 

te tjera të ngjashme. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues në kuptim nenit 248 par.1 nën.par.1.1, 1.2, 1.3, 1.4  dhe par.4 

të KPPK-së, është e bindur se i akuzuari B.K.  e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë, pranimin e ka bërë vullnetarisht duke e mbështetur në provat që përmban aktakuza dhe 

në materialet e prezantuara nga ana e prokurorit të shtetit dhe atë deklaratat e të dëmtuarit, 

deklaratat e të pandehurit, deklaratat e dëshmitareve të dhëna ne polici dhe CD  e siguruar nga 

kamerat e sigurisë. 

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se  në veprimet e të akuzuarit manifestohen 

të gjitha elementet e veprës penale Pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga 

neni 401 paragrafi 5 të KPRK-së. 

 

           Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha 

rrethanat në kuptim të nenit 69 të KPRK së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, si 

rrethanë lehtësuese për të akuzuarin mori pranimin e fajësisë nga ana e të njëjtit, sjellja e tij 

gjate shqyrtimit gjyqësor ka qene korrekte, i ka kërkuar falje të dëmtuarit dhe mbi bazën e 

këtyre rrethanave gjykata vlerësoi shkallën e  përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe 

rrezikshmërinë konkrete të kësaj vepre penale, dhe në kuptim të  gjitha këtyre, i shqiptoi  

dënim si në dispozitiv duke qenë e bindur se një dënim i tillë  është  në proporcion  dhe raport 

me peshën e veprës konkrete penale, rrethanave të kryerjes si dhe personalitetin e të akuzuarit 

dhe me te arrihet qëllimi ndëshkimor në kuptim të preventivës speciale që i akuzuari të mos 

kryejë vepra penale si dhe në kuptim të preventivës së përgjithshme të parandalimit të kësaj 

vepre penale në shoqëri konform nenit 38 të KPRK-së. 
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Konform nenit 461par.1 të KPPK-së gjykata të dëmtuarin F.S., për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike nuk e ka udhëzuar në kontest civil, në shqyrtimin fillestar ka hequr  

dorë nga kërkesa pasurore-juridike.  

 

Konform nenit 450 par.2.6 të KPPK-së gjykata ka obliguar të akuzuarin që në emër të   

paushallit gjyqësor në shumën prej 20 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Konform nenit 39 par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit –Ligji 

nr.05/L-036, Obligohet i pandehuri që në emër të Taksës për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit të paguajë shumën prej nga 30 eurove, në afat prej 15 ditëve, nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm. 

 

Nga sa u tha më lart është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.1045/2019 me datë 21.12.2020 

 

 

    Procesmbajtëse                                   Gjyqtari 

     Besa Murseli                               Adem Shabani 

 

 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mundë të ushtrohet ankesë, në afat 

prej 15 ditësh nga dita e pranimit Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 


