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Pml.nr.1/2019 
 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 
        Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Valdete Daka, 
kryetare, Nesrin Lushta e Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar 
Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit R.K. nga P., për shkak të 
veprës penale në vazhdim pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga 
neni 409.par.5 lidhur me par.1 të KPK dhe kanosje nga neni 185 par.1 të KPK, duke 
vendosur sipas kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit të 
paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj P.nr.1419/2015 të datës 
03.11.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.189/2018 të datës 
17.07.2018, në seancën e mbajtur më datë 06.02.2019 mori këtë: 

 
 

A K T GJ Y K I M 
 
 

      I. Me aprovimin e pjesshëm të kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të 
dënuarit R.K. anulohen aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj P.nr.1419/2015 i 
datës 03.11.2017 dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.189/2018 të 
datës 17.07.2018 sa i përket veprës penale në vazhdim pengimi i personit zyrtar në 
kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409 par.5 lidhur me par.1 të KPK të përshkruar nën 
pikën 1 dhe 2 të dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë dhe lënda në këtë pjesë i 
kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje.  

 
     II. Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë në pjesën që ka të 
bëjë me veprën penale kanosje nga neni 185 par.1 të KPK të përshkruar nën pikën 3 të 
dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë ndërsa dënimi me burgim i shqiptuar për 
këtë vepër penale në kohëzgjatje prej 2 (dy) muajve, merret si i vërtetuar. 
 
 

A r s y e t i m  
 
 

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Ferizaj P.nr.1419/2015 të datës 
03.11.2017 i dënuari R.K. është shpallur fajtor për veprën penale në vazhdim pengimi i 
personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409 par.5 lidhur me par.1 të KPK 
dhe veprën penale kanosje nga neni 185.par.1 të KPK dhe pasi që për veprën e parë 
penale i është përcaktuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) muajve 
ndërsa për veprën e dytë penale në kohëzgjatje prej 2 (dy) muajve, është gjykuar me 
dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej 11 (njëmbëdhjetë) muajve, në të cilin i është 
llogaritur koha e kaluar në paraburgim prej datës 12.10.2015 deri më 28.10.2015. I 
dënuari është obliguar që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 50 
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euro, në afat prej 30 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit. Për realizimin e kërkesës 
pronësoro juridike, të dëmtuarit janë udhëzuar në kontestin civil. 
 
       Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës ka marrë aktgjykimin 
PA1.nr.189/2018 të datës 17.07.2018 me të cilin janë refuzuar ankesat e paraqitura dhe 
aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar.  
 
       Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtën e ligjshmërisë ka paraqitur 
mbrojtësi i të dënuarit, avokati M.Q. nga P., për shkak të shkeljeve esenciale të 
dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që të 
ndryshohen ashtu që i dënuari të lirohet nga akuza ose të anulohen dhe lënda të 
kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim.  

 
        Prokurori i Shtetit me parashtresën KMLP.II.nr.1/19 të datës 14.01.2019 ka 
propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar. 

   
        Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e lëndës në 
kuptim të nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK, vlerësoi pretendimet në 
kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatojë se: 

 
        -kërkesa është pjesërisht e bazuar.   

 
Përkitazi me veprën penale në vazhdim pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave 

zyrtare nga neni 409 par.5 lidhur me par.1 të KPK (pikat 1 dhe 2 të dispozitivit të 
aktgjykimit të shkallës së parë) 

 
        Nga aktgjykimet e kundërshtuara del se i dënuari është shpallur fajtor për dy 
veprime të ndërmarra ndaj personit zyrtar, të cilat janë cilësuar si vepër penale në 
vazhdim, pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409 par.5 
lidhur me par.1të KPK. 
 
        Veprimi i parë i datës 01.10.2015, ka të bëjë me kanosje serioze me të cilën i 
dënuari ka tentuar ta pengojë të dëmtuarin-gjyqtarit A.H., gjatë seancës gjyqësore-
kryerjes së veprimeve në kuadër të autorizimeve të tij zyrtare, më detaisht të përshkruar 
në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së parë, me fjalët “nëse ju dëshironi të vdisni si 
gjyqtar dhe si palë, atëherë edhe unë do të vdes dhe do të mbrojë pronën time”. 
 
        Veprimi i dytë i datës 12.10.2015, ndaj të njëjtit të dëmtuar por gjatë procedurës të 
përmbarimit në vendin e ngjarjes, ka qenë kanosja serioze dhe tentimi i pengimit të 
dëmtuarit të njëjtë në kryerjen e  detyrave zyrtare, me fjalët “askush nuk mund të hyjë 
në pronën time”. 
 
        Edhe pse i dënuari ka mohuar të ketë kryer këto vepra penale, gjykata e shkallës 
së parë ka gjetur se në bazë të deklaratës së të dëmtuarit dhe provave të administruara 
në shqyrtimin gjyqësor, është vërtetuar kryerja e tyre, e sidomos faktet se në të dy 
rastet i dëmtuari ka qenë duke i kryer punët në kuadër të autorizimeve të tij zyrtare, se i 
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dënuari duke qenë palë në procedurë, ia ka drejtuar fjalët e përshkruara dhe se ato 
kanë paraqitur kanosje serioze, siç kërkohet me dispozitën e nenit 409.të KPK dhe 
tentim që te pengojë në kryerjen e detyrave të tij zyrtare. 
 

Pika 1 e dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë 
 

        Sa i përket veprimit të ndërmarrë më datën 01.10.2015, që është pjesa e parë e 
veprës penale në vazhdim, në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë pretendohet se 
këto fjalë-“nëse ju dëshironi të vdisni si gjyqtar dhe si palë, atëherë edhe unë do të vdes 
dhe do të mbrojë pronën time”, nuk paraqesin kanosje por “zhargon” dhe nuk janë 
ndërmarrë me qëllim të pengimit të gjyqtarit në punën e tij, që vërtetohet edhe nga fakti 
se gjyqtari e ka vazhduar punën në lëndë por se i dënuari ka refuzuar që të nënshkruaj 
procesverbalin dhe te i dëmtuari nuk kanë shkaktuar ankth apo frikë, dhe në fund, se te 
i dënuari nuk ka ekzistuar dashja për kryerjen e veprës penale. Për këto fakte 
vendimtare pretendohet se aktgjykimi i shkallës së parë është i përfshirë me shkelje 
esenciale të dispozitave të procedurës penale, të cilat nuk janë eliminuar as me 
aktgjykimin e shkallës së dytë, sepse dispozitivi i tij është i pakuptueshëm, nuk janë 
dhënë arsye të qarta e as të mjaftueshme, e në anën tjetër, është shkelur edhe ligji 
material sepse gabimisht është konstatuar se i dënuari ka kryer vepër penale edhe pse 
me aplikimin e drejt të këtij ligji, duhej të lirohej nga akuza. 
 
        Gjykata Supreme gjeti se sa i përket kësaj pjese të veprës penale në vazhdim 
pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409.par.5.lidhur me 
par.1 të KPK, pretendimet në kërkesë nuk janë të bazuara. Kjo për arsye se fjalët të 
cilat i dënuari ia ka drejtuar të dëmtuarit nuk janë “zhargon” por janë fjalët kërcënuese 
me të cilat të dëmtuarit i vihet në dukje një e keqe, në rast se ai e vazhdon mbajtjen e 
procedurës, janë serioze dhe paraqesin kanosje e cila është kryer me dashje direkte. 
Fakti se i dëmtuari e ka vazhduar mbajtjen e seancës nuk do të thotë se vepra nuk ka 
pas asnjë ndikim dhe si e tillë as që ekziston si vepër penale, sepse sipas dispozitës së 
lartë cekur ligjore, kjo vepër kryhet “me pengimin ose tentimin e pengimit” të personit 
zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare. Aktgjykimet kanë dispozitiv të qartë dhe arsye 
ligjore për faktet vendimtare dhe pretendimet e kundërta në kërkesë nuk janë të 
bazuara. 
 

Pika 2 e dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë 
 
        Megjithatë, janë të bazuara pretendimet në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë 
për ekzistimin e shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 
par.1 pika 12 të KPPK, sa i përket pjesës tjetër të kësaj vepre penale në vazhdim. 
 
        Për pjesën tjetër e kësaj tërësie-të veprës penale në vazhdim pengimi i personit 
zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409 par.5 lidhur me par.1 të KPK e cila ka 
ndodhur me rastin e ndërmarrjes së veprimeve procedurale më datën 12.10.2015. 
aktgjykimi i shkallës së parë përmban paqartësi në dispozitiv si dhe kundërshtim në 
mes përshkrimit të veprimit inkriminues të dënuarit në dispozitiv me atë çka ceket në 
arsyet e aktgjykimit. 
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        Veprimi inkriminues i të dënuarit sipas dispozitivit të aktgjykimit, është drejtimi i 
fjalëve “askush nuk mund të hyjë në pronën time”! Me të drejt theksohet në kërkesën 
për mbrojtje të ligjshmërisë se është e paqartë se si këto fjalë janë trajtuar si kanosje, 
nëse dihet se kanosja paraqet vënie në dukje se ekzekutori do të shkaktojë ndonjë te 
keqe të dëmtuarit. Për më tepër, Gjykata Supreme vërejti se në arsyet e aktgjykimit, 
është konstatuar në bazë të deklaratave e të gjithë dëshmitarëve, se i dënuari edhe pse 
i është tërhequr vërejtja që mos të pengojë punën e gjyqtarit-të dëmtuarit, përveç këtyre 
fjalëve, të dëmtuarit i ka thënë ”ky rast do të përfundojë sikur rasti M..-P..” që ka qenë 
rasti i vrasjes së një personi dhe i plagosjes të personit tjetër, e që qartazi paraqet 
kanosje serioze. Megjithatë, këto fjalë nuk përmenden në dispozitivin e aktgjykimit të 
shkallës së parë, që paraqet kundërshtim në mes këtyre dy pjesëve të aktgjykimit dhe 
shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 12 të 
KPPK. Kjo shkelje nuk është eliminuar as me aktgjykimin e shkallës së dytë ashtu që 
edhe ky aktgjykimin është i përfshirë me shkelje të njëjtë të dispozitave të procedurës 
penale, që për pasojë pati  marrjen e vendimit për anulimin e aktgjykimeve në këtë 
pjesë. 
 
        Gjykata Supreme, edhe pse nuk gjeti të meta për veprën e parë penale të cekur në 
pikën 1 të dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë, vendosi që aktgjykimet e 
kundërshtuara të anulohen sa i përket veprës penale pengimi i personit zyrtar në 
kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409 par.5 lidhur me par.1 të KPK në tërësi, sepse 
koncepti i veprës penale në vazhdim është i atillë që pjesët e saj-veprat individuale 
penale që e përbëjnë, nuk mund të ndahen. 
 
        Në rigjykim duhet që pas administrimit të serishëm të provave të vërtetohet dhe të 
jepen arsye ligjore për veprimet konkrete ikriminuese e të dënuarit, posaçërisht në lidhje 
me pjesën e dytë të veprës penale në vazhdim pengimi i personit zyrtar në kryerjen e 
detyrave zyrtare nga neni 409 par.5 lidhur me par.1 të KPK, të cilat u cekën më lartë 
dhe dispozitivi i aktgjykimit të jetë në harmoni me arsyet e tij, në mënyrë që të 
eliminohet shkelja e cekur dhe të merret vendim i ligjshëm. 
 
Përkitazi me veprën penale kanosje nga neni 185 par.1 të KPK (pika 3 të dispozitivit të 

aktgjykimit të shkallës së parë) 
 
 

       Nga aktgjykimet e kundërshtuara rezulton se i dënuari  ka pohuar se ka ndërmarrë 
veprimin inkriminues ndaj të dëmtuarit N.P., gjatë seancës së përmbarimit në vendim e 
ngjarjes, që ka ndodhur më datën 12.10.2015. duke i thënë se “nëse hyn në pronën e 
tij, do ta ngreh zhag”. Këtë e kanë vërtetuar edhe dëshmitarët N.B., A.G., si dhe i 
dëmtuari N.P., i cili ka shtuar se kjo kanosje ka shkaktuar  frikë dhe shqetësim të madh 
te ai. Gjykata e shkallës së parë ka gjetur se është vërtetuar se i dënuari i është 
kanosur të dëmtuarit me fjalët e cekura dhe se janë përmbushur elementet qenësorë të 
kësaj vepre penale dhe të dënuarin e ka shpallur fajtor duke dhënë arsyetim ligjor për 
gjetjet e veta. 
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        Në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë theksohet se nuk është kontestuese se i 
dënuari i ka thënë këto fjalët por se askush nuk ka të drejt të hynë në pronën e tjetrit pa 
autorizim. Andaj, bërja me dije se mund të vije deri te një e keqe nëse ndokush-në këtë 
rast i dëmtuari N.P., hynë në pronën e të dënuarit, nuk mund të konsiderohet kanosje. 

 
        Gjykata Supreme nuk e aprovojë këtë pretendim dhe gjeti se me shpalljen fajtor e 
të dënuarit për këtë vepër penale, ligji penal nuk është shkelur. I dëmtuari N.P., ka qenë 
palë në procedurën e ekzekutimit të vendimit civil në vendin e ngjarjes, për shkak se i 
dënuari e ka penguar në posedim, siç del nga aktvendimi i formës së prerë të Gjykatës 
komunale në P., C.nr.1/11 i datës 19.05.2011. Ai ka siguruar fuqinë punëtore për 
ekzekutim-riparimin e murit dhe ka qenë “i autorizuar” të jetë i pranishëm në vendin e 
ngjarjes. Për më tepër, hyrja në pronë edhe në ndonjë situatë tjetër, nuk ia jep të drejtën 
të dënuarit që të kanoset me një te keqe siç është “ngrehja zhag” e të dëmtuarit ashtu 
që justifikimi/pretendimi në kërkesë nuk ishte i bazuar. 

 
       Duke gjetur se në këtë pjesë aktgjykimet nuk janë të përfshira me shkelje esenciale 
të dispozitave të procedurës penale e as me shkelje të ligjit penal të cilat pretendohen, 
kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë nuk u aprovua, ndërsa dënimi me burgim në 
kohëzgjatje prej 2 (dy) muajve i shqiptuar për këtë vepër penale, u muarr si i vërtetuar. 

 
        Andaj, në bazë të nenit 438. par.1.pika 2. të KPPK u vendos si në pikën I të 
dispozitivit ndërsa vendimi nën pikën II bazohet në nenin 437.të KPPK. 

 
 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 
Pml.nr.1/2019, më datë 06.02.2019  

 
 

Procesmbajtësi,                                                          Kryetarja e kolegjit,  
   Bujar Balaj                                                     Valdete Daka 


