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Numri i dokumentit:     01278494 

 

P.nr.224/2018 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Gani Kastrati, në lëndën penale ndaj të akuzuarës E. Xh. nga qyteti i V, R. e Sh., rr. “ ” nr., për 

shkak të veprës penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, nga neni 409 par. 

4 lidhur me par. 1 të Kodit Penal të Kosovës nr.04/L-082 (KPK), sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm nën numrin PP/II nr. 1887-2/2017 të datës 

14.02.2018, në shqyrtimin fillestar, në praninë e prokurorit të shtetit, të akuzuarës E. Xh. me 

mbrojtësin e saj, avokatin A. B., më datë 17.11.2020, publikisht mori dhe shpalli këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

  

E akuzuara, 

 

E. Xh., nga i ati M,  e ëma K, e lindur T, e lindur më datë......, në T, R. e Sh., tani jeton 

në V, lagja “ ”, rr. “ ” nr., ka të kryer arsimin superior, mjeke, e pa martuar, e gjendjes së varfër 

ekonomike, shqiptare, shtetase e Republikës së Shqipërisë, me numër personal....... 

 

 

ËSHTË FAJTORE 

 

 

Se me datë 07.07.2017, rreth orës 22:30, në P, në Sh. Sh., pengon personat zyrtar në 

kryerjen e detyrës zyrtare e cila rezulton me lëndim trupor, në atë mënyrë që për shkak të 

parkingut të parregullt dhe në momentin kur vjen marimanga për ta marrë automjetin e të 

pandehurës dhe rezistencës së të pandehurës për të mos lejuar që automjeti të bartet në 

merimangë, zyrtarët policor – të dëmtuarit E. G., A. S. dhe S. H., të njëjtën e fusin në automjetin 

zyrtar, e njëjta duke i fyer dhe sharë zyrtarët policor me fjalët “or qen, or kafshë, ju q.. nënën, do 

të shihni se kush jam unë”, e më pas e njëjta godet me shuplakë në fytyrë të dëmtuarin E. G., 

ndërsa zyrtarin policor- të dëmtuarin S. H. e kafshon në dorën e majtë dhe e godet me shqelm në 

pjesën e barkut, me ç’rast i shkakton lëndime të lehta trupore dhe atë: kontuzione në bark, 

lëndime të përshkruar si në mendimin dhe konstatimin e ekspertit mjeko-ligjor të datës 

28.08.2017.  
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Me këto veprime ka kryer veprën penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen e 

detyrave zyrtare, nga neni 409 par. 4 lidhur me par. 1 të KPK-së. 

 

Andaj, gjykata në kuptim të dispozitave ligjore të lartcekura dhe nenit 7, 71, 72, 81, 82, 

69, 70 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës nr.06/L-074 (KPRK) dhe nenit 498 dhe 499 të 

Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK), i shqipton: 

 

 

VËREJTJE GJYQËSORE 

 

 

E akuzuara E. Xh, për shkak se ka kryer veprën penale pengimi i personit zyrtar në 

kryerjen e detyrave zyrtare, nga neni 409 par. 4 lidhur me par. 1 të KPK-së, vepër penale e cila 

është e rrezikshme dhe e dëmshme, andaj nëse e njëjta sërish kryen vepra të tilla do të dënohet 

me dënim më të rëndë. 

 

Të dëmtuarit: E. G., A. S. dhe S. H., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet 

në kontest të rregullt civil.  

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate, pasi 

që e akuzuara është e gjendjes së varfër ekonomike, është në shkallë absolute të invaliditetit, 

prandaj lirohet nga pagimi i shpenzimeve gjyqësore, sepse pagesa e tyre do ta rrezikonte gjendjen 

materiale të të akuzuarës. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar aktakuzë 

nën numrin PP/II nr. 1887-2/2017 të datës 14.02.2018, kundër të akuzuarës E. Xh. nga qyteti i 

V, R. e Sh., rr. “ ” nr., për shkak të veprës penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave 

zyrtare, nga neni 409 par. 4 lidhur me par. 1 të KPK-së. 

 

Gjykata në shqyrtimin fillestar të mbajtur më datë 17.11.2020, në prezencën e palëve pasi 

që u lexua aktakuza nga ana e prokurorit të shtetit, gjykata i shpalosi dhe bëri prezantimin e të 

gjitha provave materiale në të cilat mbështetet aktakuza e parashtruar ndaj të akuzuarës dhe pas 

konsultimeve me mbrojtësin e saj, e akuzuara pranon fajësinë për veprën penale me të cilën 

ngarkohet sipas aktakuzës. Gjithashtu e akuzuara  njofton gjykatën se shumë shpejt do të 

operohet në boshtin kurrizor, për shkak gjendjes shëndetësore të saj, andaj edhe e lut gjykatën 

që asaj t’i shqiptoj një vërejtje gjyqësore. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarës E. Xh. – avokati A. B., deklaroi se pas konsultimeve të 

mjaftueshme me të mbrojturën e tij E. Xh., kanë ardhur në përfundim që e njëjta ta pranoj veprën 

penale për të cilën akuzohet. Andaj i propozoi gjykatës që gjatë matjes dhe shqiptimit të dënimit, 

t’i ketë parasysh edhe këto rrethana lehtësuese se njëjta është invalide 100%, është nga shteti i 

Sh., prandaj i premtoi gjykatës se në të ardhmen nuk do të bie ndesh me ligjin, andaj propozoi 

që ndaj të akuzuarës të shqiptohet vërejtje gjyqësore. 

 

Prokurori i shtetit nuk e ka kundërshtuar pranimin e fajësisë nga ana të akuzuarës, sepse 

e njëjta pranimin e fajësisë e ka bërë vullnetarisht, që është në pajtim me nenin 248 të KPPRK-
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së, andaj konsideron se e njëjta është bërë në mënyrë vullnetare, pa presion dhe e njoftuar 

paraprakisht me pasojat e pranimit të fajësisë. Gjithashtu, prokurori i shtetit në seancë fillestare 

bindet se e akuzuara është me invaliditet të plotë, po ashtu e njëjta posedon edhe dokumente për 

invaliditetin e saj dhe atë të lëshuar nga shteti i I.. Andaj duke pasur parasysh edhe faktin se e 

njëjta është nga shtetit i Sh., po ashtu është edhe hera e parë që bie ndesh me Ligjin dhe e njëjta 

është në moshë të pensionit, kërkoi që nga gjykata që gjatë shqiptimit të dënimit ndaj të njëjtës 

t’i merr parasysh rrethanat lehtësuese 

 

 Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Është vërtetuar se me datë 07.07.2017, rreth orës 22:30, në P., në Sh. Sh., pengon 

personat zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare e cila rezulton me lëndim trupor, në atë mënyrë që 

për shkak të parkingut të parregullt dhe në momentin kur vjen merimanga për ta marrë automjetin 

e të pandehurës dhe rezistencës së të pandehurës për të mos lejuar që automjeti të bartet në 

merimangë, zyrtarët policor – të dëmtuarit E. G., A. S. dhe S. H., të njëjtën e fusin në automjetin 

zyrtar, e njëjta duke i fyer dhe sharë zyrtarët policor me fjalët “or qen, or kafshë, ju q.. nënën, do 

të shihni se kush jam unë”, e më pas e njëjta godet me shuplakë në fytyrë të dëmtuarin E. G., 

ndërsa zyrtarin policor- të dëmtuarin S. H. e kafshon në dorën e majtë dhe e godet me shqelm në 

pjesën e barkut, me ç’rast i shkakton lëndime të lehta trupore dhe atë: kontuzione në bark dhe 

lëndime tjera. 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga pranimi vullnetar i fajësisë nga e 

akuzuarës për veprimet e theksuara si në përshkrimin faktik të aktakuzës, me ç’rast edhe nuk ka 

administruar provat, pasi që në shkresat e lëndës nuk ka ndonjë provë të papranueshme. Po ashtu 

në tërësi është vërtetuar se e akuzuara ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë për 

veprën penale me të cilën ngarkohet dhe ky pranim është bërë pa ndonjë kushtëzim dhe 

vullnetarisht, sepse mbështet në faktet dhe provat që përmban aktakuza. Gjithashtu, gjykata ka 

ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarës është bërë në pajtim me 

dispozitat ligjore, nenin 246 dhe 248 të KPPRK-së dhe në veprimet e të akuzuarës formohen të 

gjitha elementet qenësore të veprës penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave 

zyrtare, nga neni 409 par. 4 lidhur me par. 1 të KPK-së dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarën 

të shpall fajtore dhe të gjykoj në bazë të ligjit, duke vërtetuar paraprakisht përgjegjësinë penale 

juridike të saj. 

 

 Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata i morri parasysh të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së, të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, pasi që 

nuk ka gjetur asnjë rrethanë rënduese, ndërsa si rrethana lehtësuese morri parasysh faktin se ka 

pranuar fajësinë, sjellja korrekte gjatë zhvillimit të procedurës, pendimi për kryerjen e veprës 

penale, deri më tani nuk ka kryer vepër penale, është e gjendjes së varfër ekonomike, është me 

invaliditet 100%. Po ashtu, në ndërlidhje me nenin 71 dhe 72 par. 1 nën par. 6 të KPRK-së, 

gjykata duke pasur parasysh të gjendjen e vështirë ekonomike-sociale dhe invaliditetin absolut 

të të akuzuarës dhe veprën e kryer, të njëjtës i shqiptoi vërejtje gjyqësore, sepse konsideron se 

me qortim do të arrihet qëllimi i sanksionit, duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet 

shkallës së përgjegjësisë së saj dhe se me këtë do të arrihet qëllimi i qortimit, që në të ardhmen 

të përmbahet nga veprimet e tilla të ndaluara. 

 

Vendimin mbi udhëzimin e dëmtuarve në kontest të rregullt civil për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike, gjykata e mori konform nenit 463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së 
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Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në kuptim të nenit 453 par. 4 

të KPPRK-së. 

 

 Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi.  

 

 

 

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:005252, 17.11.2020 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Gani  Kastrati 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


