
 

                                                                                                      
                                                                                                      

      P.nr.860/2016 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni Penal,si gjykatë e shkallës së parë penale,gjyqtari  Adem Shabani, me zyrtaren 

ligjore Lavdije Brahimi, në çështjen penale kundër të akuzuarit A.R., nga Ferizaj, rruga “ 

........................ ”, për shkak të veprës penale pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrës 

zyrtare neni 409, par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokuroris Themelore në Ferizaj 

PP/II.nr.2665-1/2014 të dt.19.09.2016, në shqyrtimin gjyqësor publik të mbajtur me 

dt.23.05.2017 në praninë e përfaqësuesit të akuzës  prokurorit të shtetit Burim Qerkini, të 

dëmtuarit Xh.H. dhe të akuzuarit A.R. të njejtën ditë mori dhe publikisht shpalli këte: 

 

 

                                                    A  K  T  GJ  Y  K  I  M  

 

                   

I akuzuari A.R., nga Ferizaj, rruga “ ........................ ”, …………….., në të njëjtin 

vend, nga i ati A., e ëma M., e gjinisë B.,  shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka 

kryer shkollën e mesme, i gjendjes  së mesme ekonomike,  me numër personal të 

letërnjoftimit ………………, mbrohet në liri, 

Në bazë të nen. 363 par.1 nënpar.1 të KPPK-së 

 

                                                    REFUZOHET AKUZA  

                                         

     Se me datë 01.11.2014, rreth orës 02:20, në rrugën “Besim Rexhepi”,në Ferizaj, e 

ka penguar personin zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare dhe atë policin hetues Xh.H. gjer 

sa kanë qenë në kryerjen e detyrës zyrtare duke i arrestuar disa persona ku me atë rast i 

pandehuri e ka kapur për krahu dhe e kishte penguar policin, me ç’rast arrestohet nga 

njësiti tjetër dhe dërgohet në satacionin policor në Ferizaj, pas verifikimit të alkooltestit ka 

rezultuar me 1,30 promila ku i nhjëjti në dhomën e intervistimit në vazhdimësi e ka goditur 

inventarin si dhe ka bërë lëvizje të pa kontrolluara,- 

 

 

- me të cilën  do të kryente vepren penale pengim i personit zyrtar në kryerjen e 

detyrës zyrtare neni 409, par.1 të KPRK-së.  

 

-për shkak se prokurori publik është tërhequr nga akuza në shqyrtimin gjyqësor. 

  Shpenzimet e procedures penale binë në barrë të mjeteve bugjetore. 



 

                                                     

 

A r s y e t i m 

 

   Prokuroria Themelore në Ferizaj ka paraqitur aktakuzën PP/II.nr.2665-1/2014 të 

dt.19.09.2016, me të cilën ka ngarkuar të akuzuarin A.R., nga Ferizaj, rruga “ 

........................ ”, për shkak të veprës penale pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrës 

zyrtare neni 409, par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata duke vepruar rreth kësaj çështje penale me dt.23.05.2017 ka mbajtur 

shqyrtimin kryesor në këtë çështje penale  në të cilin kanë marrë pjesë prokurori i shtetit 

Burim Qerkini, i akuzuari A.R.  dhe e dëmtuari Xh.H.. 

 

 Në shqyrtimin kryesor prokurori i shtetit Burim Qerkini ne fjalën përfundimtare ka  

deklaruar se nga provat e administruara ne ketë seancë  gjyqësore e duke u bazuar edhe ne 

provat materiale që gjinden ne shkresat e ksaj lënde penale  vërtetohet se  i pandehuri ka 

qene atë natë në diskotekën .................. ku rreth orës dy ka dalur jashtë diskotekës  

sëbashku me disa persona tjerë ku  aty ka patur një zënkë mes disa personave ku policet te 

cilët ishin ne kërkim të një personi krejt tjetër kane qene të detyruar qe te intervenojnë dhe 

kane bere ndjarjen e atyre personave dhe për te njëjtit sipas raportit te policisë qe gjendet 

ne shkresat e lendes është filluar procedure kundërvajtjes për prishjen e rendit dhe qetësisë 

publike, nga kjo ne rastin konkret dilema është se ne veprimet e te pandehurit a plotësohen 

elementet e veprës penale pengimi i perosnit zyrtar nga neni 409 par.1 te KPRK-se, duke u 

bazuar ne vete thëniet e palës se dëmtuar në seancën e sotme gjyqsore ku i njëjti deklaron 

se vërtet ka pasur veprim nga ana e te pandehurit ku është kapur për dore mirëpo dhe aty 

kane intervenuar koleget e tij mirëpo pengimi nuk ka qene i ati niveli sa ti pengoj punën 

operative te policisë, dhe aty policia edhe pas arrestimit te tani te pandehurit kane kryer 

detyrën e tyre zyrtare. Kete gjendje e forcon edhe vete deklarimi i te pandehurit i cili 

pranon se sjelljet e tij nuk kane qene mjaft korrekte se kjo eshte berë sepse i njëjti ka qene 

nen ndikimin e alkoolit por jo ne mase te madhe. Duke marrur per baze dispozitën e nenit 

409 par.1 te KPRK-se si dhe duke e marrur per baze se ndaj perosnave tjer nuk eshte 

iniciuar rast penal por qe eshte iniuar rast per prishtje te rendit dhe qetesis publike ne rastin 

konkret edhe ne veprimet e te pandehurit A.R. nuk plotësohen elementet e vepres penale 

409 par.1 te KPRK-se mund te kete edhe per te njëjtin elemente te veprës kundërvajtese siq 



 

ështe mos zbatimi i urdherave apo diçka tjetër per kete arsye ne duke u bazuar ne provat qe 

janë pjes e shkresave te lendes posaqerisht deklarimin e dëshmitarit tani te dëmtuarit 

tërhiqemi nga ndjekja penale per shkak te veprës penale nga neni 409 par.1 ndersa do te 

shikohet mundësia nëse ka elemente do te iniciohet  procesura kundervajtese. 

 

       Pasi që prokurori i shtetit i Prokuroris Themelore në Ferizaj është tërhequr nga 

aktakuza PP/II.nr.2665-1/2014 të dt.19.09.2016, kundër të akuzarit A.R., gjykata konform 

nen. 363 par 1  nënpar.1 të KPPK-së,  vëndosi si   në  dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

      Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë konform nen. 454 par.1. 

të KPPK-së. 

            Nga sa u tha ma lartë u vëndosë sin ë dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

P.nr. 860/2016 dt.23.05.2017 

 

      Zyrtarja Ligjore                                                                                          Gjyqtari  

       Lavdije Brahimi                                                                                         Adem Shabani 

 

  

 

KËSHILLA JURIDIKE:  

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa  

në afat prej 15 ditëve  nga dita e pranimit të këtij  

aktgjykimi Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj gjykate. 


