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Datë: 22.06.2020 

Numri i dokumentit:     00978877 

 

 

PKR.nr. 117/16 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – Departamenti për Krime të Rënda- Kryetari i 

trupit gjykues  Sami Sharaxhiu si  dhe anëtarët e trupit gjykues – gjyqtaret  Lumturije 

Muhaxheri  dhe Florije Zatriqi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Tringa Zhuti, në çështjen 

penale kundër të pandehurës P B nga fshati I K. D, për shkak të veprës penale mashtrim në 

votime nga neni 180 lidhur me nenin 23, të KPRK-së, duke vendosur sipas Aktakuzës së ish 

Prokurorisë Komunale në Pejë, tani Prokuroria Themelore në Pejë - Departamenti për Krime të 

Rënda PP-nr.1436/11, të datës 22.07.2011, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në prezencë të 

prokurorit të shtetit Agron Galani dhe të pandehurës P B, me datë 22.06.2020 mori dhe shpalli 

si dhe përpiloi këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

E pandehura P B – M, e lindur me datë ..., në fshatin I, Komuna D, tani me banim në RF të 

GJ, ndërsa me vendqëndrim në fshatin P, Komuna e R, e bija e M dhe T e gjinisë  A, amvise , 

studente e Fakultetit të Edukimit, e  martuar – nënë e dy fëmijëve, e identifikuar me numër 

personal  ..., e  gjendjes së dobët ekonomike, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës, 

gjendet në liri. 

 

 

ËSHTË FAJTORE 

 

Për shkak se: 

 

Me datë 12.12.2010, në orët e pacaktuara, në vendvotimin nr.0106C/04R, në D, i akuzuari P Ç, 

në cilësinë e kryesuesit, të akuzuarit S L, S H, A Z, A Z, P B dhe B D, zyrtar përgjegjës për 

mbarëvajtjen dhe ligjshmërinë e procesit të votimit kanë falsifikuar rezultatin e votimeve, në 
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atë mënyrë që duke ju shtuar dhe hequr votat kandidatëve të ndryshëm të subjekteve sipas 

raportit të auditimit pas numërimit të votave nga KQZ ka rezultuar se janë manipuluar 869 vota 

 

 -me çka si bashkë kryes kanë kryer vepër penale mashtrim në votime nga neni 180 

lidhur me nenin  23, të KPRK-së  

 

Andaj gjykata, konform nenit  7, 8 par. 1, 9, 10 par. 1, 17 par. 1, 21 par. 1 dhe 2, 42 par. 1 nën 

par. 1.1, 44 par.1, të nenit 180 lidhur me nenin 23 të KPRK-së, nenit 359, 360, 361, 365, 366, 

453 par.4, të KPPRK-së, të pandehurën e : 

 

 

GJ Y K O N 

 
 

Me dënim me burg në kohëzgjatje prej dy (2) muajve, i cili dënim me pëlqimin e të 

pandehurës, i shndërrohet në dënim me gjobë në shumë prej dyqind (200) euro, të cilën gjobë 

e pandehura obligohet që ta paguaj në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Në rast se e pandehura nuk e paguan dënimin me gjobë në afatin e përcaktuar me lartë, e njëjta 

do t’i zëvendësohet me dënim me burg në kohëzgjatje prej dhjetë (10) ditësh, duke llogaritur 

një ditë burgu njëzetë (20) euro të gjobës. 

E pandehura lirohet nga pagimi i shpenzimeve të procedurës penale. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Ish Prokuroria Komunale në Pejë, tani Prokuroria Themelore në Pejë - Departamenti për Krime 

të Rënda, ka ngrit Aktakuzë PP-nr.1436/11, të datës 22.07.2011, kundër të pandehurës P B nga 

fshati I, Komuna D, për shkak të veprës penale mashtrim në votime nga neni 180 lidhur me 

nenin 23, të KPRK-së. 

 

Me Aktvendimin PKR.nr.26A/11, të datës 25.05.2016, sipas propozimit të Prokurorit të Shtetit 

ndaj të pandehurës P B është veçuar procedura penale me qëllim që të ekonomizimit dhe 

pengimit të prolongimit të procedurës penale, pasi që gjykata në bazë të Raportit të Stacionit 

Policor në D, të cilët kanë vepruar sipas urdhrit të gjykatës, të datës 06.04.2016, është njoftuar 

se e njëjta jeton në RF të Gjermanisë. 

 

Ndaj të pandehurës P B, është lëshuar Urdhër arresti PKR.nr.117/16, i datës 28.08.2018, Urdhri 

për lëshimin e letër rreshtimit vendor PKR.nr.117/16, i datës 29.05.2019  dhe Kërkesa për 

lëshimin e letër rreshtimit ndërkombëtar PKR.nr.117/16, i datës 06.03.2020. E pandehura në 

gjykatë ka ardh sipas letër rreshtimit PKR.nr.117/16, i datës 29.05.2019. 
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Pas leximit të aktakuzës PP-nr.1436/11, të datës 22.07.2011, nga ana e Prokurorit të shtetit, në 

seancën e shqyrtimit gjyqësor, gjykata është bindur se e pandehura e ka kuptuar aktakuzën dhe 

të njëjtës i ka dhënë mundësinë që të deklarohet për pranimin ose mos pranimin e fajësisë.  

 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të  datës 22.06.2020, e pandehura P B pasi që i ka kuptuar 

pasojat dhe përparësitë e pranimit të fajësisë të cilat i janë shpjeguar nga ana e gjykatës, ka 

deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë.  

 

Lidhur me pranimin e fajësisë nga e pandehura, prokurori  ka  deklaruar se  pajtohet me 

pranimin e fajësisë dhe i njëjti pranim bazohet në provat që i kemi në shkresat e lëndës, njëherit  

i propozon gjykatës që të aprovoi pranimin e fajësisë për faktin se i njëjti është në përputhje të 

plotë me të gjitha provat me të cilat është mbështetur aktakuza. 

 

Në vijim gjykata duke shqyrtuar fajësinë nga ana e të pandehurës vlerësoi se pranimi i fajësisë 

është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kurrfarë presioni pasi ai e ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë. 

 

Duke pasur parasysh të lartcekurat gjykata e ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurës dhe ka vërtetuar se nuk ekziston ndonjë rrethanë për hudhje të aktakuzës konform 

nenit 253 të KPPRK-së, se janë plotësuar kushtet nga neni 248 të KPPRK-së, atëherë në këtë 

çështje nuk është zbatuar procedura e provave. 

 

Prokurori i shtetit Agron Galani, në fjalën e tij përfundimtare deklaroj se në prezencë e këtyre 

rrethanave pra pranimin të fajësisë nga ana e të pandehurës i cili pranim është siç e ceka më 

lartë në përputhje me të gjitha provat më se të mjaftueshme, të nxjerra konform ligjit andaj, 

prokuroria mbetet në tërësi si në aktakuzë dhe në propozimet në të dhe në bazë të të gjitha 

rrethanave në të cilat është kryer vepra e njëjta të shpallet fajtore dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

E pandehura P B M në fjalë përfundimtare deklaroj se i vie keq për rastin e ndodhur, në kohën 

kur është kryer kjo vepër penale ka qenë studente andaj, e lut gjykatën që t’ia jap një dënim sa 

më të butë. 

 

Duke vendosur mbi vendimin mbi dënim konform nenit 73 të KPRK-së, gjykata i vlerësoi të 

gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese që ndikojnë në llojin e dënimit dhe nga rrethanat 

lehtësuese gjeti se e pandehura e ka pranuar fajësinë që në fillim, pati sjellje korrekte gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, është penduar për veprën penale të kryer si dhe gjendjen e dobët 

ekonomike, ndërkaq nga rrethanat rënduese për të pandehurën gjykata nuk ka gjeti asgjë. 

 

Andaj gjykata duke u gjendur para këtyre rrethanave të pandehurën e gjykoi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi duke konsideruar se ky dënim është në përputhje me shkallën e përgjegjësisë 

penale të saj dhe me intensitetin e rrezikimit të vlerave të mbrojtura të shoqërisë dhe është 

bindur se vendimi mbi dënimin do të shërbej për arritjen e qëllimit të dënimit e që është 

pengimi i të pandehurës në kryerjen e veprave penale në të ardhmen si dhe në preventivën 

tjetër për personat tjerë që të përmbahen nga kryerja e veprave penale konform nenit 41 të 

KPRK-së. 
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Duke u bazuar në nenin 453 par.4 të KPPK-së, gjykata e liroj të akuzuarin nga pagimi i 

shpenzimeve të procedurës penale si dhe të paushallit gjyqësorë. 

 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi konform nenit 365 të   KPPK-

së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË - Departamenti për Krime të Rënda  

PKR.nr. 117/16, me datë 22.06.2020  

   

Sekretarja juridike                                                                                Kryetari i Trupit 

Gjykues   

Tringa Zhuti                      Sami Sharaxhiu 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar 

ankesa në afat prej 15 ditësh, nga dita  

e marrjes, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

e nëpërmjet të kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


