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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

Numri i lëndës: 2020:030263 

Datë: 10.03.2022 

Numri i dokumentit:     02794320 

 

P.nr.240/20  
NË EMËR TË POPULLIT 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i vetëm 
gjykues Gani Kastrati, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Afërdita Kicaj, në 
çështjen penale kundër të akuzuarve E.P., K.A. dhe B.B. të gjithë nga Prizreni, për shkak të 
veprës penale në bashkëkryerje pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga 
neni 409 paragrafi 1. lidhur me neni 31 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 
Themelore në Prizren, PP/II.nr. 2966-2/19 të datës 27.02.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit 
fillestar, në praninë e Prokurorit të Shtetit të Prokurorisë Themelore në Prizren R.K. të 
akuzuarve, me datë 09.03.2022, publikisht mori dhe shpalli ndërsa me datën 09.03.2022 
përpiloi këtë:  
 
 

A K T GJ Y K I M 
 
Të  akuzuarit:  
 
 E.P. nga i ati R. e ëma N. e lindur A. i lindur me datën .... në Prizren ku edhe jeton në, rr. .... ka 
të kryer fakultetin, i pa martuar, me profesion punëtor, i gjendjes së mesme ekonomike, 
shqiptar, shtetas i Republikë së Kosovës, i identifikuar në bazë të numrit personal ....   
 
K.A. nga i ati K. e ëma F. e lindur I. i lindur me datën .... në Prizren ku edhe jeton në, rr. .... ka 
të kryer shkollën e mesme, i pa martuar, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 
Republikë së Kosovës, i identifikuar në bazë të numrit personal ....   
 
B.B. nga i ati B. e ëma F. e lindur M. i lindur me datën .... në Prizren ku edhe jeton në, rr. .... ka 
të shkollën e mesme, i pa martuar, me profesion, i pa punë, i gjendjes së mesme ekonomike, 
shqiptar, shtetas i Republikë së Kosovës, i identifikuar në bazë të numrit personal ....   
 
 

ËSHTË FAJTORË 
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Se me datën 15.12.2019, rrethe orës 00.45 minuta, pas mesnate në fshatin .... Komuna e 
Prizrenit, i pandehuri në bashkëveprim me forcë apo kanosje serioze, pengojnë ose tentojnë 
ta pengojnë personin zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, në atë mënyrë që derisa patrulla 
policore kishte marr informatën se në një restorant të fshatit .... në restorantin e quajtur .... 
ishte duke ndodhur një rrahje, zyrtarët policorë në përbërje me H.H., H.H. dhe H.K. gjatë 
rrugës ndalin automjetin në të cilën ishin të pandehurit- në gjendje të dehur, dhe në 
momentin kur zyrtarët policor kërkojnë dokumentet, të njëjtit pa urdhër të zyrtarit policorë 
dalin nga automjeti, refuzojnë për t’ia dhënë dokumentet, duke iu drejtuar zyrtarëve policor 
me fjalët “kush jeni ju që na keni ndalur, çfarë kemi bërë”, si dhe duke mos lejuar që zyrtarët 
policor të ia vënë prangat, më pas të njëjtit shoqërohen për në stacionin policor. 
 
 Me këto veprime në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale pengim i personit 
zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409 paragrafi 1. lidhur me nenin 31 të 
Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-)së. 
 
Andaj gjykata në kuptim të nenit 4, 7, 41, 43. Para.1 pika 1.2, 47, 45, 71, 72,  dhe  nenit 365 
të KPRK-së, të akuzuarit i:  
 
 

GJ Y K O N 
 
 

Për veprën penale si në dispozitiv nën I./ të këtij aktgjykimit të akuzuarve iu shqipton dënim 
me burgim në kohëzgjatje prej tre (3) muajve secilit veç e veç.  
 
Në kuptim të nenit 44 të KPK-së, me propozimin e  të akuzuarve, dënimi me burgim në 
kohëzgjatje prej tre (3) muajve i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumën prej 300,00 
(treqind) euro, secilit veç e veç, të akuzuarit dënimin me gjobë janë të  obliguar ta paguaj në 
tre këste mujore, duke filluar prej secilit këst nga çdo fillim i muajit 01-05 të muajit vijues, 
në afat prej 15 ditëve nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi.  
 
Nëse të akuzuarit nuk dëshirojnë apo nuk mund të paguajnë dënimin me gjobë gjykata 
mundë ta zëvendësoj ashtu që për çdo 20 euro do t’iu caktohet 1 (një) ditë burgim, gjithsej 
15 ditë burgim, secilit veç e veç nga 5 ditë burgim. 
 
 Të dëmtuarit me adresë si në shkresat e lëndës për realizimin e kërkesës pasurore juridike 
udhëzohet në kontest të rregullt civile – juridik. 
 
OBLIGOHEN të akuzuarit që ti paguajnë shpenzimet e procedurës penale dhe atë: në emër 
të paushallit gjyqësor shumën prej 20 euro, në emër të kompensimit të viktimave të krimit 
duhet të paguajnë shumën prej 30 euro, secili veç e veç, të gjitha këto në afat ligjor prej 15 
ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  
 
 

A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, kësaj gjykate i ka 
parashtruar aktakuzën, PP/II.nr. 2966-2/19 të datës 27.02.2020, kundër të akuzuarve E.P., 
K.A. dhe B.B. të gjithë nga Prizreni, për shkak të veprës penale në bashkëkryerje pengim i 
personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409 paragrafi 1. lidhur me neni 31 të 
KPRK-së.    
 
Pas pranimit të shkresave të lëndës, gjyqtari i vetëm gjykues me datën 09.03.2022 ka caktuar 
shqyrtimin fillestar, ku të akuzuarit pas udhëzimeve lidhur me të drejtat të cilat i takojnë 
sipas ligjit, pasi që i kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, e kanë pranuar 
fajësinë që i ngarkohet me aktakuzë. 
 
I akuzuari E.P. në seancën e shqyrtimit fillestar të dt. 09.03.2022, ka deklaruar se: e pranon 
fajësinë  vullnetarisht, jam penduar për një veprime  tillë, është hera e parë dhe e pa qëllimtë 
që kam ra ndesh me ligjin kurrë më parë nuk kam pasur raste në gjyq dhe në polici dhe i 
kërkoj të dëmtuarve, atë ditë kam qenë nën ndikim të alkoolit dhe nuk kam mundur të i 
kontrolloj veprimet e mija, jam i pa punë, mbajtës i vetëm i familjes ,me kushte jo të mira 
ekonomike familjare, e lus gjykatën shumë që të më shqiptoj një dënim sa më të butë.  
 
I akuzuari K.A. në seancën e shqyrtimit fillestar të dt. 09.03.2022, ka deklaruar se: e pranon 
fajësinë  vullnetarisht, jam penduar për një veprime  tillë, është hera e parë dhe e pa qëllimtë 
që kam ra ndesh me ligjin kurrë më parë nuk kam pasur raste në gjyq dhe në polici dhe i 
kërkoj të dëmtuarve, atë ditë kam qenë nën ndikim të alkoolit dhe nuk kam mundur të i 
kontrolloj veprimet e mija, jam i pa punë, mbajtës i vetëm i familjes ,me kushte jo të mira 
ekonomike familjare, e lus gjykatën shumë që të më shqiptoj një dënim sa më të butë.  
 
I akuzuari B.B. në seancën e shqyrtimit fillestar të dt. 09.03.2022, ka deklaruar se: e pranon 
fajësinë  vullnetarisht, jam penduar për një veprime  tillë, është hera e parë dhe e pa qëllimtë 
që kam ra ndesh me ligjin kurrë më parë nuk kam pasur raste në gjyq dhe në polici dhe i 
kërkoj të dëmtuarve, atë ditë kam qenë nën ndikim të alkoolit dhe nuk kam mundur të i 
kontrolloj veprimet e mija, jam i pa punë, mbajtës i vetëm i familjes ,me kushte jo të mira 
ekonomike familjare, e lus gjykatën shumë që të më shqiptoj një dënim sa më të butë.  
 
    
Prokurori i Shtetit nuk e ka kundërshtuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve, 
meqenëse të njëjti pranimin e fajësisë sa i përket veprës penale e kanë bërë vullnetarisht, që 
është në pajtim me nenin 248 të KPPRK-së. 
  
Në shqyrtimin fillestar, gjykata, pas dëgjimit të palëve, ka marrë aktvendim me të cilin e ka 
pranuar pranimin e fajësisë, ngase ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore 
për një gjë të tillë, në këtë aspekt, të akuzuarit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit 
të fajësisë, se pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga të akuzuarit, se pranimi i fajësisë 
mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza dhe aktakuza nuk përmban asnjë 
shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.  
 
Në bazë të pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarve, gjykata ka vërtetuar këtë gjendje 
faktike:  
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Se me datën 15.12.2019, rrethe orës 00.45 minuta, pas mesnate në fshatin .... Komuna e 
Prizrenit, i pandehuri në bashkëveprim me forcë apo kanosje serioze, pengojnë ose tentojnë 
ta pengojnë personin zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, në atë mënyrë që derisa patrulla 
policore kishte marr informatën se në një restorant të fshatit .... – në restorantin e quajtur .... 
ishte duke ndodhur një rrahje, zyrtarët policorë në përbërje me H.H., H.H. dhe H.K. gjatë 
rrugës ndalin automjetin në të cilën ishin të pandehurit- në gjendje të dehur, dhe në 
momentin kur zyrtarët policor kërkojnë dokumentet, të njëjtit pa urdhër të zyrtarit policorë 
dalin nga automjeti, refuzojnë për t’ia dhënë dokumentet, duke iu drejtuar zyrtarëve policor 
me fjalët “kush jeni ju që na keni ndalur, çfarë kemi bërë”, si dhe duke mos lejuar që zyrtarët 
policor të ia vënë prangat, më pas të njëjtit shoqërohen për në stacionin policor. 
 
 Me këto veprime në bashkëkryerje  kanë kryer veprën penale pengim i personit zyrtar në 
kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409 paragrafi 1. lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës (KPRK-)së. 
 
Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga të akuzuarve 
E.P., K.A. dhe B.B. të cilët në shqyrtimin fillestar vullnetarisht kanë pranuar fajësinë, andaj 
edhe gjykata nuk ka administruar provat.  
 
Gjykata sipas detyrës zyrtare ka gjetur se nuk ekziston ndonjë provë e pa pranueshme, po 
ashtu në tërësi është vërtetuar se të akuzuarit, kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit 
të fajësisë për veprën penale e cila i vihet në barrë dhe ky pranim është bërë pa kushtëzim 
dhe vullnetarisht nga ana e tyre, se pranimi i fajësisë mbështet në fakte dhe prova të çështjes 
që përmban aktakuza dhe se të akuzuarit prej fillimit të hetimeve e gjerë në këtë shqyrtim 
kanë qenë të njoftuar me të gjitha provat materiale, të cilat i ka paraqitur përfaqësuesi i 
aktakuzës. 
 
Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarve 
formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruara si në shqiptim të këtij 
aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarit ti shpall fajtor dhe ti gjykoj në bazë të 
ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij.  
 
Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata ka vlerësuar të gjitha 
rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara  në nenin 69 dhe 70, 71,72  të KPRK-së, të 
cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Prej rrethanave lehtësuese 
gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve, kanë shpreh keqardhje dhe 
kanë premtuar se në të ardhmen nuk do të kryej veprime të kundërligjshme si dhe qëndrimin 
e tyre korrekt gjatë procesit gjyqësor, po ashtu të njëjtit është hera e parë që bien ndesh me 
ligjin,  e lusin gjykatën që të t’iu shqiptoj një dënim sa më të butë.  
 
Kështu që duke mos gjetur rrethana rënduese gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin 
e shqiptuar, do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit duke u mbështetur në neni 38 i KPRK-
së i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarve nga kryerja e veprave penale në të ardhmen 
dhe të bëj rehabilitimin e tyrej, të parandalojë personat tjerë nga kryerja e veprave penale dhe 
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të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcim detyrimin për 
respektimin e ligjit.  
 
Vendimi mbi shpenzimet e procedurës dhe paushallin gjyqësor, gjykata e mori në kuptim të 
nenit 450 dhe 453 para të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës ( KPPK-së). 
 
Vendimi për udhëzimin e të dëmtuarit për realizimin e kërkesës pasurore-juridike në 
kontest të rregullt civil është marrë në pajtim me nenin 463. par. 1. dhe 2. të KPPRK-së. 
 
Vendimi mbi kompensimin e viktimave të Krimit, gjykata e mori në kuptim të nenit 39 

parag.3 pika 1 të Ligjit me numër 05/L-036 

  
Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 
Departamenti i Përgjithshëm 

2020:030263, të dt. 09.03.2022 
 
       

B. Profesionale,                       Gjyqtari, 
Afërdita Kicaj               Gani Kastrati    
 
 
UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 dite 
nga dita e pranimit të të njëjtit, ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë e nëpërmjet 
të kësaj gjykate.  


