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                                                                                                                         P.nr.28/18 

                                    

                                                 NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni 

Penal,  në përbërje nga gjyqtarja e vetme gjykuese Hakile Ilazi, me Zyrtarin Ligjor Gazmend 

Bytyqi, në lëndën penale kundër të akuzuarit A.S, për shkak të veprës penale pengimi i personit 

zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-

së, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP.nr.719-1/17 të datës 09.01.2018, 

pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në prani të prokurores së shtetit Albert Zejnullahu, të 

akuzuarit A.S dhe të dëmtuarëve Sh.S dhe D.F,  me dt 09.06.2021, shpall dhe publikisht 

komunikon këtë:  

 

                                                       

                                               A  K T GJ Y K I M    

 

 

I akuzuari: 

A.S, i lindur me ...... Komuna Ferizaj,  nga i ati J.dhe e ëma Q. e gjinisë A., i martuar, baba i 

katër fëmijëve,  ka te kryer shkollën e mesme, i pa punësuar, i gjendjes së dobët ekonomike, 

Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës.  

       

                                                     

                                           ESHTE  FAJTOR 

 

Se më datë 20,04,2017,  rreth orës 13:00, në komuna Ferizaj, derisa personat zyrtar të KEDS-it, 

Sh.S  D.F dhe M.H ishin në kryerjen e detyrave e tyre zyrtare, duke bërë ç; kyqjen nga rrjeti i 
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energjisë elektrike në shtëpinë pronë e J.S, për shkak të mos pagesës së borxhit, ashtu që pas  

çkyqjes nga rrjeti elektrik, në shtyllën elektrike, kishte arritur i pandehuri A.S dhe vëllai i tij  

A.S.1, fillimisht i kishte ofenduar me fjal të dëmtuarit, e më pas i pandehuri A. i kishte sulmuar 

fizikisht të dëmtuarit D.F duke e goditur me grusht në gjoks, ndërsa të dëmtuarin Sh.S, e kishte 

goditur me shqelm në mes dy këmbëve, me ç’rast të dëmtuarit Sh. i ka shkaktuar lëndim të 

lehtë trupor, me dëmtime të përkohëshme të shëndetit të përshkruar në ekspertizen mjeko-

ligjore të datës  25.12.2017, 

 

me të cilën   ka kryer veprën penale  pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyravezyrtare nga 

neni 409 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1  të KPRK-së 

 

Andaj gjykata ne bazë të neneve 4,7,17,21,41, 43, 47, 73dhe 74   të KPRK-së, si dhe të nenit 

365 te KPP-së, 

      

                                                             E GJYKON 

 

Me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, i cili dënim konformë nenit 47 të 

KPRK-së, me pëlqimin e të akuzuarit  i zëvendësohet me dënim gjobe në shumë prej 500 €  

(pesëqind euro).  

 

Dënimin e shqiptuar me gjobë  do ta  paguaj në afat prej 30 ditësh pasi aktgjykimi të merr 

formën e prerë. Në rast se dënimi i zëvendësuar me gjobë nuk mund të ekzekutohet në mënyrat 

tjera të parapara në nenin 46 te KPRK-se, dënimi  do të ekzekutohet në atë mënyrë që i 

akuzuari për çdo 20 € do të vuaj një ditë burgimi. 

 

Gjithashtu obligohet i akuzuari që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20 

/njëzet/€ në afatin prej 30 ditëve nga dita kur aktgjykimi të merr formën e prerë, nën kërcënim 

të përmbarimit. 

   

                     Obligohet i pandehuri qe per konmpensimin e viktimave te krimit te paguaj shumen prej 

30/tridhjet/euro brenda afatit prej 30 ditesh nga dita e plotfuqishmeris se ketij aktgjykimi. 

                                     

                    Obligohen i akuzuari që te paguaj shpenzimet e procedurës dhe ekspertizën mjeko-ligjore 

20/njëzet/euro. 
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Arsyetimi 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj, me aktakuzën  PP.II.nr.719-1/17 të datës 09.01.2018, ka 

akuzuar A.S për shkak të veprës penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare 

nga neni 409 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti shqyrtimin fillestar  me datë 

09.06.2021. 

Prokurori i shtetit me rastin e paraqitjes së mendimit të tij, ka propozuar që të pranohet pranimi 

i fajësisë për të akuzuarit, pasi pranimi fajësisë është ne përputhje me  nenin 248 si dhe provat 

materiale te shkresave te lendes  duke i propozuar Gjykatës që të njëjtin ta shpall fajtor dhe ti 

shqiptoj një dënim të paraparë  me ligj. 

Të dëmtuarit Sh.S dhe D.F deklaruan se: nuk i bashkangjiten ndjekjes penale si dhe nuk do te 

paraqesin kërkesë pasurore juridike. 

I akuzuari A.S u deklarua fajtor për veprën për të cilën e ngarkon akuza, duke shprehur 

keqardhje dhe është i penduar thellë, i njejti shton se ditën kritike nuk e kam pasur qëllimin që 

të i lëndoj të dëmtuarit, por, unë nuk kam pasur mundësi të e paguaj detyrimin ndaj KEDS-it, 

pasi që jam i gjendjes së varfër ekonomike dhe nuk kam mundur të i kontrolloj veprimet e 

mija, edhe publikisht i kerkoj falje të dëmtuarëve si dhe  e lus gjykatën që të më shqiptoj një 

dënim sa më të butë, dhe i premton gjykatës se nuk do të përsërisë më vepra të tilla penale. 

Pasi që i akuzuari ka pranuar fajësinë, Gjykata për të vlerësuar pranimin e fajësisë dhe  

shqyrtoi me kujdes faktet e parapara nga neni 248 par. 1 të KPPK-së dhe me këtë rast vlerësoi 

se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht 

nga ana e të akuzuarit, pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova materiale të rastit konkret 

dhe atë me provat e paraqitura nga Prokurori i Shtetit. 

 

Meqenëse  i akuzuari ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e përshkruara më 

lartë, andaj  gjykata  konform nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-së, ka vlerësuar se nuk është e 
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nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit dhe për këtë arsye ka 

vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

Të dëmtuarit: Sh.S nga Komuna Ferizaj dhe D.F nga Komuna Ferizaj, nuk ju bashkëngjiten 

ndjekjes penale, si dhe  kanë hequr  dorë nga kërkesa pasurore juridike   

 

Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen e 

detyrave zyrtare nga neni 409 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.  

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin, Gjykata vlerësoj rrethanat 

në kuptim të nenit 73 të KPRK-ës dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese se i akuzuari ka 

pranuar fajësinë, duke e shprehur pendimin e sinqertë dhe real për veprën penale të kryer, është 

baba i 4 fëmijëve, përkatësisht mbajtës i familjes, i gjendjes së dobët ekonomike, deklarat e të 

dëmtuarëve të cilët nuk i’u bashkangjiten ndjekjes penale dhe nuk paraqiten kërkes pasuroro-

juridkike, nuk rezullton të ket qen i denuar më parë me ndonjnë akgjykim të plotfuqishëm,  në 

rastin konkret nuk gjeti ndonjë rrethanë rënduese, përveç që vlerësoi shkallën e përgjegjësisë 

penale të të akuzuarit si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale. 

 

Gjykata është e bindur  se edhe me një dënim të tillë, duke marrë parasysh edhe faktin se të 

akuzuarit ne shqyrtimin gjyqësor kanë bërë pranimin e fajësisë, me një vendim të tillë do të 

arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPRK-ës, përkatësisht 

dënimi i shqiptuar është plotësisht i justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, 

rrezikshmërinë e saj dhe të autorit të saj, që do të shërbej në parandalimin e kryesit nga kryerja 

e veprave penale në të ardhmen (preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi  që ti përmbaj 

personat e tjerë nga kryerja e veprës penale (preventiva gjenerale). 

  

 Në bazë të nenit 450 dhe 451 obligohet i  pandehuri që në emër të shpenzimeve të paushallit 

gjyqësor të paguajë shumën prej 20 € (njëzetë euro),  shpenzimet e procedures penale ne 

shumën prej 20€( njëzet euro) si dhe konform nenit 39 par. 3 pika 3.1 të ligjit Nr. 05/L-036, për 

kompensimin e viktimave të krimit, të paguajë shumën prej 30 € (tridhjetë euro), brenda afatit 

prej 30 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit. 
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         Nga arsyet e sipër cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                                GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

                                            P.nr.28/2018 me datë 09.06.2021 

 

Zyrtari Ligjor,                                 Gjyqtarja e vetme gjykuese,                 

Gazmend Bytyqi                      Hakile ILAZI 

 

 

 

Këshilla juridike: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë,  në afat prej 15/pesëmbëdhjete/ditësh. nga dita e pranimit  të aktgjykimit nëpërmjet  

kësaj gjykate, 

 

 

 


