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PKR.P. nr. 51/18 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË -Departamenti i krimeve të rënda, në përbërje nga 

gjyqtari S Berisha-kryetar i trupit gjykues, gjyqtarët profesionist Ahmet Rexhaj dhe Florije 

Zatriqi anëtarë të trupit gjykues, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Ylfete Murati, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit Q B, nga fshati R Komuna Pejë, për vepër penale të 

rrëmbimit nga neni 194 par.2,2.1,lidhur me nenin 1 të KPK, vepër penale të dhunimit, nga neni 

230 par.4 nën par. 4.2, 4.4 e 4.5 lidhur me par. 1 e nenin 81 të KPK-së, vepër penale të 

mbajtjes në pronësi, posedim apo në kontroll të pa autorizuar të armëve, nga neni 374 par.1 të 

KPK-së si dhe vepër penale të kanosjes, nga neni 185 par.3 të KPK-së, sipas aktakuzës PP.I.nr. 

54/18 dt. 06.07.2018, pas shqyrtimit gjyqësor në pranin e të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij si 

dhe prokurores së shtetit S G, me dt. të dt.27.11.2018, muar dhe shpalli, ndërsa me dt. 

14.12.2018 në formë të shkruar përpiloi këtë, 

 

 

A K T G J Y K I M  

 

I akuzuari Q B, i lindur me  ..  në  fsh. R Komuna Pejë,   nga babai H dhe nëna H e gjinisë Z, 

me vendbanim të përhershëm në fsh. R Komuna Pejë, ka të kryer shkollën e mesme, me 

profesion i pa punë, i martuar baba i 5 fëmijëve, i divorcuar i gjendjes se dobët ekonomike, 

Shqiptar dhe shtetas i Republikës së Kosovës.    

 

SHPALLET FAJTOR  

 

Për shkak se:  

    
1. Me datën 20.05.2018 rreth orës 15.00 në fsh. R K. Peje, në mënyrë te kundërligjshme e ka 

privuar nga liria te dëmtuarën P J -shtetase e Republikës Çeke, e cila për derisa ishte përgatitur 

dhe tentonte te hyj ne automjetin e shokëve te saj për te udhëtuar për në Republikën e Çekisë, i 

akuzuari e kapë për flokësh duke e tërheq jashtë veturës, duke e goditur me grushte dhe 

shqelma në fytyrë dhe në pjese tjera te trupit, duke i shkaktuar lëndime te dukshme trupore dhe 

e kërcënon me fjalët qe “ti duhet te rrish këtu, e ju te tjerët nisuni” dhe pasi që largohen shokët 
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e saj te njëjtën e futë ne shtëpi duke ia mbyllur derën e oborrit me qelës si edhe të shtëpisë për 

te mos e lejuar qe te dale jashtë dhe duke e kërcënuar qe mos te kontaktoj me askënd nga se 

“nëse kontakton do t ia vras familjen dhe te dashurin në Q, deri kur pas tri ditëve e njëjta arrin 

qe ta njoftoj policinë Çeke me telefon ashtu qe policia e Kosovës e njoftuar përmes Interpolit e 

ka identifikuar vendndodhjen e tyre dhe e kanë lirua te njëjtën; 

 

-me çka ka kryer vepër penale te kufizimit te kundërligjshëm te lirisë, nga neni 196 par.2 pika 

2.1 e 2.2 te KPK-së. 

 

2. Me datën 20.05.2018 rreth orës 15,00 në fsh. R K. Pejë, për arsyet dhe ne rrethanat të 

theksuara në piken 1. të dispozitivit të këtij aktgjykimi dhe për derisa e dëmtuara P J tentonte te 

hyj ne automjetin e shokëve te saj për te udhëtuar ne Republikën e Çekisë, i akuzuari e kapë 

për flokësh duke e tërheq jashtë veturës, duke e goditur me grushte dhe shqelma në fytyrë dhe 

në pjese tjera te trupit, ku i ka shkaktuar lëndime te dukshme trupore në fytyre, këmbë dhe në 

pjesët tjera te trupit;  

 

-me çka ka kryer vepër penale, lëndimit te lehte trupor nga neni 188 par.3 pika 3.1 te KPK-së. 

   

3. Në kohë të pacaktuar gjer me datë 23.05.2018, rreth orës 15:00 në fshatin R, K-Pejë pa 

autorizim ka mbajte në pronësi armët dhe atë: 1 pushkë të gjuetisë e cal.12mm. me nr. Serik 

2339740, një pistoletë e Modelit ... C cal 4.5mm. me nr. serik A .....9, me një karikator të të 

njëjtës armë, si dhe një pushkë ajrore e cal. 5mm. me nr. Serik ..., në atë mënyrë që kur policia 

kishte marrë informata nga INTERPOLI se këtu e dëmtuara P J, shtetase e Republikës Çeke po 

mbahet e mbyllur me dhunë në shtëpinë te pandehurit, pasi policia ka hyrë në kontrollin e 

shtëpisë së të njëjtit, janë gjete edhe sekuestruar armët në fjalë, të cilat kanë rezultuar pa leje të 

organeve kompetente; 

 

-me çka ka kryer vepër penale mbajtja në pronësi, kontrolli apo posedim të paautorizuar të 

armeve nga neni 374 par.1 të KPK-së. 

 

4. Me datën 23.05.2018 rreth orës 17:300 ne stacionin policor në Pejë  ka kanos seriozisht 

personat zyrtar në lidhje me detyrën e tyre zyrtare - se do ti privoj nga jeta- në atë mënyrë që 

pas arrestimit i pandehuri ju drejtohet hetuesve policor këtu dëshmitareve A M, P L dhe A G, 

me fjalë “në momentin e parë qe do të dalë krejt policët që më kanë arrestua do ti vrasë”- fjala 

kishte qenë për policet e njësitit për reagim te shpejt, këtu te dëmtuarat I J B K, GJ K e S B; 

  

-me çka ka kryer vepër penale të kanosje, nga neni 185 par 3 të KPK-së. 

 

Ashtu që nga gjykata në bazë të nenit 7,  17,  2l, 22, 28, 41, 45,  73, 74, 75, neni 196 par.2 pika 

2.1 e 2.2, 188 par.3 pika 3.1, 374 par.1 dhe neni 185 par 3 të KPK-së, si dhe nenit  365 të 

KPPK-së i përcaktohen dënimet:   

 

1. Për veprën penale nga pika I të dispozitivit te këtij aktgjykimi, -me dënim burgu ne 

kohëzgjatje prej 2 (dy) vitesh.  

2. Për veprën penale nga pika II të dispozitivit te këtij aktgjykimi, -me dënim burgu ne 

kohëzgjatje prej 1 (një) viti.  

3. Për veprën penale nga pika III të dispozitivit te këtij aktgjykimi, - me gjobe ne lartësi 

prej 500 (pesëqind) euro. 

4. Për veprën penale nga pika IV të dispozitivit të këtij aktgjkimi- me dënim burgu ne 

kohëzgjatje prej 6 (gjashte) muajve. 
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Ndërsa që në mënyrë unike, konform nenin 80 par.2 pika 2.2. dhe 2.5 te KPK-së, 

 

GJ Y K O H E T   

 

 

Më dënim burgu në kohëzgjatje prej 3( tri ) viteve,  duke e llogaritur edhe kohen e kaluar ne 

paraburgim nga data 23.05.2018 e tutje ne vazhdim deri ne përfundim te dënimit te shqiptuar si 

dhe me gjobe ne lartësi prej 500 euro, të cilin dënim është i obliguar që ta paguaj në afatin 

prej 3 muajve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Te akuzuari i vazhdohet paraburgimi deri ne plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi, konform 

nenit 367 par.1 pika 1.1 te KPK-së. 

 

Nga Gjykata konform nenit 374 par. 3 KPK-së e konfiskohet arma e sekuestruar një pushkë e 

gjuetisë e cal.12 mm. me nr. serik .., një pistolete e modeli .. .. D Compakt cal.4.5mm me nr. 

serik ... me një karikator te se njëjtës arme dhe nje pushe ajrore e cal. 5 mm. me nr. serik 6640 

dhe të njëjtat urdhërohen që të shkartohen, konform nenit 10 b të  referencës administrative 

2004/05, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi sipas rastit në polici nr.2018 ....-48.  

 

I akuzuari obligohet në paguar jen e shpenzimeve gjyqësore në lartësi prej 250 € si dhe 

paushallin gjyqësor në lartësi prej 50 €, dhe taksen shtesë për kompensimi e viktimave prej 50 

€, gjithsejtë 350 Euro, e të gjitha ne afatin prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë te këtij 

aktgjykimi, në bazë të nenit 453 par.1 të KPK-së. 

 

A r s y e t i m  

 

Prokuroria themelore-DKR. në Pejë, ka ngritur aktakuzën PP.I.nr. 54/18 dt. 06.07.2018, kundër 

të akuzuarit Q B, nga fshati r Komuna Pejë, për vepër penale të rrëmbimit nga neni 194 

par.2,2.1,lidhur me nenin 1 të KPK-së, vepër penale të dhunimit, nga neni 230 par.4 nën par. 

4.2, 4.4 e 4.5 lidhur me par. 1 e nenin 81 të KPK-së, vepër penale të mbajtjes në pronësi, 

posedin apo në kontroll të paautoriozuar të armëve, nga neni 374 par.1 të KPK-së si dhe vepër 

penale të kanosjes, nga neni 185 par.3 të KPK-së. 

 

Prokurorja e shtetit S G në shqyrtimin gjyqësorë dhe në fjalën përfundimtare duke cituar 

përmbajtjen e dispozitivit dhe dispozitat ligjore si dhe provat materiale të propozuara  nga 

aktakuza deklaron se pas administrimit të gjitha provave në këtë shqyrtim gjyqësor është 

vërtetu aktakuza për pikën e parë -se i akuzuari e ka mbajt të mbyllur të dëmtuarën dhe atë 

duke ushtruar dhunë mbi te për ta detyruar të vazhdoj lidhjen.....janë rrethana të vërtetuara nga 

një mori provash dhe dëshmish të administruara në këtë shqyrtim, ndërsa për pikën 2 të 

aktakuzës, -se aktet seksuale janë kryer pa pëlqimin e të dëmtuarës flasin të gjitha rrethanat dhe 

dëshmitë, sepse e gjendur nën kushtet  në të cilat ka qenë e njëjta e mbyllur, duke ushtruar 

dhunë dhe përdorë pije alkoolike është më se e qartë se ka munguar dëshira e të njëjtës për një 

gjë te tillë, përndryshe edhe nën supozimin se ka pasur dëshirë, kjo bie ndesh me faktin se në 

rastin e parë e njëjta ka kërkuar ndihmë nga policia, fakt ky që e sqaron këtë rrethanë, pas së 

cilave presim që i njëjti të shpallet fajtor dhe të dënohet komform ligjit. 

 

I akuzuari Q B nuk e ka pranuar fajësinë për veprat penale  nga pika 1 dhe 2 e aktakuzës 

gjegjësisht për veprat penale të rrëmbimit dhe veprën penale të dhunimit, ndërsa që ka pranuar 

fajsinë për veprat penale nga pika 3 dhe 4 të aktakuzës. Në mbrojtjen e tij deklaron se kam 
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jetuar ne Çeki dhe atë 24 vite. Unë P e kam njoftur ne Çeki dhe kam pas marrëdhënieje te mira 

me te te cilën edhe kam bashkëjetuar, përafërsisht ne kohezgjate 2 vite e gjyesm apo tri. Ne 

Kosove jam kthyer ne vitin 2017, se bashku me P. Qe nga koha kur jam kthyer ne Kosove P ka 

udhëtuar për Q dhe është kthyer kur ka dashtë dhe P familja ime e ka pranuar dhe e ka 

konsideruar si bashkëshorten time. Është e vërtet ashtu si deklaroi dëshmitari se kemi qene ne 

komune për kurorëzim por përkthimi i disa letrave ishte pengës. P ka ardhe herën e fundit ne 

Kosove një jave para datës kritike 20.05.2018 dhe ajo ka ardhë me një vajze dhe një djalë te 

cilët kane qene edhe me pare se une i njoh edhe prej Q, ata te gjithë kane fjete ne shtëpi tek 

unë, ndërsa P ka fjetur me mua. Ditën kur ka dashtë me shku une ia kam bere teshat gati dhe ia 

kam përgatit kuferat dhe po ashtu ia kam dërguar kuferat deri te vetura, e po ashtu edhe ia kam 

vendos ne bagazh te veturës. Për derisa ajo ishte duke e përgatitur një qante dhe vëllai ishte 

para dere unë ja kam treguar fotografitë me telefon dhe ajo me ka gjuajtur telefonin prej dore 

dhe unë e kam  goditur ne fytyrë ne sy.  Fotografinë ma ka dërguar djA i vëllait me telefon. 

Meqenëse ajo tha se ajo donë me ardhe prape dhe une kur ia tregova fotografitë dhe i thash nuk 

ke me ardhë ma.  Nuk është e vërtet ajo qe shkruan ne aktakuze se unë e kam tërhequr për 

flokë dhe e kam goditur me boksa, sikurse nuk janë te vërteta as përshkrime tjera ne aktakuzë 

se kam ba dhune dhe e kam kërcënuar me vrasjen e familjes nga se një njeri qe e don  shume 

nuk e bene ate. Pastaj kam shkue ne barnatore dhe ia kam ble një mast pasi kam pyetur a eshët 

adekuate për syrin e nxire, se gjate tri ditëve qe eshtë ndaluar P ka dale neper oborr, dhe 

meqenëse nuk ka dashtë te përgatit ushqim unë kam blere dhe pasi ka pas qef me pi, ne kemi pi 

bashke alkool, ajo ka pas telefon dhe po ashtu ka mundur rregullsht me folë me telefon ngase 

askush nuk ia ka mare telefonin, dhe nuk e ka pas të kufizuar mundësin e lëvizjes dhe ka mujt 

me dalë edhe nga dyert e oborrit, dera qe tri dite ne fjale nga data 20-/5 dhe 23/5 ajo ka mundur 

te dalë por  nuk ka dashtë me dalë për shkak te lëndimit ne sy. Kanë ardhë edhe vizitë vajzat e 

vëllait me dalë por ajo nuk ka dashtë. Ne pyetje tjetër i akuzuari deklaron se unë kam fol gjate 

këtyre 3 diteve me vëllain e P dhe i kam treguar se P vjen këto 2- tri dite. Ne pyetje tjetër i 

akuzuari deklaron se po unë kam fjete me to këto tri dite dhe gjate kësaj kohe kam pas 

marrëdhënie intime dhe e  njëjta nuk ka kundërshtuar ne marrëdhënie intime, dhe se une nuk 

kam insistuar asnjëherë qe te kem marrëdhënie me dhune, dhe ketë e kam dhen edhe kur me 

kane mare ne pyetje. Ne pyetjen tjetër i akuzuari deklaron se nuk është e vërtet se kinse uni i 

kam dhëne alkool gjatë këtyre tri ditëve dhe ajo kur ika humbur ndjenjat unë kam kryer 

marrëdhënie me te. Sikurse nuk është e vërtet se unë i kam thëne se ta vraj vëllain. Dhe 

përfundimit deklaroji se fotografia e dërguar ka qene shkaku i goditjes, ka patur instagram dhe 

FCB te regjistruar me emër P J. Pas tri ditëve pasi ti shërohet syri e ka pas edhe veturën e ne 

emër te saj dhe me ja nxjerr biletën dhe me dërguar ne aeroport dhe po me vjen keq kam 

kërkuar falje se e kam goditur te dëmtuarën. Nuk është e vërtet se para 3 muajve para ditës 

kritike qe e kam shkëputur lidhjen me te dëmtuarën dhe është e vërtet se unë kam qene ne 

dijeni se P ne Çeki ka patur një të dashur tjetër dhe se per ta është normale. Nuk është e vërtet 

se shkak i ndarjes ka qene ushtrimi dhunës fizike dhe psiqike. 

 

Mbrojtësi i te akuzuarit  av. Gëzim Kollqaku deklaron se aktakuza e prokurorisë për te cilën 

behet fjale dhe janë te përshkruara kinse veprimet te pandehurit Q për dt. 20-23.5.2018 është e 

ngritur kundër çdo dispozite ligjore dhe njehe rit është e bazuar ekskluzivisht vetëm ne 

dëshminë e te dëmtuarës P J e cila është dëgjuar 2 here për krejtësisht një vepër tjetër pra për 

vepër penale trafikim i qenies njerëzore, e kjo akuzë ka te beje me vepra krejtësisht tjera, me qe 

mbrojturi im nuk e ka pranuar fajësinë. Ne fjalën përfundimtare te prokurores e njëjta ceku se i 

pandehuri Q nuk dha kurrfarë kundër argument qe dëmtuarën qe e ka dhunuar apo e ka mbajtur 

te mbyllur ne dhome dhe ne anën tjetër Prokurorja e qeshjesh e cila është obliguar ti gjej provat 

me asnjë prove me te voglën nuk e ka argumentuar dhunimin, kërcënimin nga krejt kjo del se 

kjo akuzë është përpiluar vetëm e një deklarim te pandehurës e nëse kemi parasysh dispozitën e 
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nenit 262 te KPK ku thotë se gjykata se nuk e shpalle te akuzuarin fajtor duke u mbështetur 

vetëm ne një dëshmi, konsideroj se kjo Gjykate do ta ketë parasysh këtë dispozite ligjore ne 

fazën kur vendos mbi ketë që është lidhur me aktakuze. Gjithashtu ne ketë dipsozitiv thuhet se 

me qellim qe mos ta liroj dhe ta detyroj atë person qe te duroj diçka, pa thëne fare ne vazhdim 

çka do te duroj. Ne fjalën e sotme u munduar qe ta arsyetoi ketë çka ka thëne, mirëpo ne 

dispozitiv për asnjë moment nuk ka ceke çka ka pas me durue ajo vajze, dhe ajo e bene 

disozitivin te pakuptueshme dhe kundërligjshëm, gjithashtu ne ketë dipsozitiv i përshkruan 

ekskluzivisht vetëm fjalët e P pa patur asnjë mbështetje asnjë prove tjetër qe i vërtetojnë e këto 

fjale te P. Te nderuar anëtar te trupit gjykues pse duhet ne këtu mi besua një femre e cila është 

goditur nga i pandehuri dhe atë e shpjegoj shume mire pse e ka goditur dhe duke ie ditur 

mentAtetin e shqiptareve ndoshta shumica e kishin goditur për shkak e dashurisë se madhe. 

Gjithashtu ne ketë dispozitiv si dhe ne diapozitivin e dyte Prokurorja e ka përshkruar dhunën 

fizike qe është bere nga i pandehuri ndaj te dëmtuarës. Këto dy dispozitiva s ai përket dhunës 

janë ne kundërshtim me vete deklaratën e parë te dëmtuarës P, nga se ne faq. 2 te deklaratës te 

dt. 24.5.2018 te vetmen dhune P e përshkruan vetëm ne momentin kur është gjendur afër 

automjetit dhe asnjëherë tjetër nuk thotë, as nuk me ka rrah as nuk me ka goditur me shuplake. 

Sa i përket dipozitivit te dyte qe kemi te bëjmë me veprën penale te dhunimit e cila sipas 

përshkrimit është mjaft e rendë, edhe me ketë dispozitiv te gjitha thanjet qe Prokurorja i ka 

përshkruar nuk i ka argumentuar me asnjë prove me te vogël se e ka goditur me grushte, me 

shkelma me mjete te forta neper pjese te ndryshme te trupit e qe këto nuk janë te vërteta nga se 

nëse i ka bere këto veprime si qe thotë e dëmtuara këto i ka bere ne momentin qe e ka ndaluar 

ne momentin qe te ndaloi mos me shku P ne Q pasi qe syri ka filluar te ajet dhe atë derisa ti 

shërohet syri. Pra ne te dy deklaratat asnjëherë  P nuk ka thënë ato qe ka shkrua Prokurorja ne 

disozitivin e dyte.  Me çfarë prove u vërtetu se Qi i paska jap raki dhe e njëjta i paska hup 

ndjenjat dhe Qi paska ra ne atë nivel te kryer marrëdhënie seksuale me një kukull. Pra cilat na 

qenkan ato prova përveç provës qe e njëjta qe e ka pas një hematomë ne sy dhe ne këmb dhe e 

njëjta qe thotë qe ishte bere para se mu ndal për me shku ne Q. Andaj edhe për ketë dispozitiv 

konsideroj se kjo Gjykate duhet ta mere parasysh dispozten e nei 262 dhe faktin se te njëjtin ta 

liroi nga aktakuza nga se kjo dispozite thotë se i pandehuri nuk mund te shpallet fajtor me një 

deklarim e qe një rastin konkret kemi te bëjmë me ketë qeshje penale. Gjithashtu Gjykata gjate 

shqyrtimit dhe vendosjes lidhur me ketë qeshte duhet te ketë parasysh edhe pretendimet e 

mbrojtës ne lidhje me ketë aktakuze e cila e cila eshët ngrit ne mënyrë direkte dhe pa hetime 

dhe ne fund konform nenit 364 par.1 nenp 1.3 te KPPRK te bie aktgjykim lirues me arsyetim 

se nuk ka prova materia se i pandehuri Q eshtër kryes i veprës palë për te cilën ngarkohet, nga 

se këtu nuk kemi te bëjmë ne ndryshimin e aktakuzës qe parashihet me nenin 250 te KPRK se 

aktakuza është ngritur pa u bere hetimet e sikurse qe kjo aktakuzë te ishte ndryshuar gjate 

shqyrtimit kryesore nga trafikimi me qenie njerëzore ne vepër penale te dhunimit dhe 

rrëmbimit atëherë kishte me qene ne suaza ligjore, ndërsa sa i përket dispozitivit 3 e 4, i 

mbrojturi im këto dy vepra penale i ka pranuar qe konsideroj se trupi gjykues duhet ti marr si 

rrethanë lehtësuese ashtu si qe do ta mere si rrethanë lehtësuese mënyrën se si ka ardhe deri te 

kanosja, pendimin e thelle qe ka bere i pandehuri duke shpjeguar te gjitha i ka bere nga nervoza 

dhe situata e cila është krijuar ne ato momente gjate arrestimit te njëjti.  

 

E dëmtuara P J ka dhëne deklaratë në polici dhe në Gjykatë para panelit hetues sipas 

mundësisë së veqant hetuese, ku deklaron se  Q B a e njeh një vit para rastit, e kam takuar në 

Republikën e Çekisë, nga koha e njohjes kishim marrëdhënie të mira, në Kosovë  me te a keni 

ardhur para këtij rasti kemi ardhur së bashku tri herë kam udhëtuar vetëm, herën e parë kam 

ardhur me Q, në qershor të vitit të kaluar, tri herë-apo katër herë për një vit, kam ardhur me 

shokë-2 shokë një djal dhe një vajzë nga Q, te premten në mëngjes javën e kaluar, kemi shkuar 

në restorant edhe shokët kanë qëndruar në shtëpinë e Q për 4 ditë. Të hënën  unë dhe shokët e 
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mi kemi dashtë mu kthye në shtëpi në Q, unë kam dashtë me shku në shtëpi dhe kam hypur në 

makinën e shokëve të mi nga Q, më ka kap për flokë Q dhe më ka nxjerr jashtë dhe më ka 

rrahur shumë me duar dhe këmbë dhe jam ndier shumë keq, kam gjak derdhur nga hunda dhe 

shokët e mi kanë shkuar në Q, të cilët e kanë pa ngjarjen dhe ata kanë qenë të frikësuar nga Q i 

cili ka thënë ju shkoni e kjo të mbetet këtu, jam pastruar dhe kam ra për të pushuar në shtrat 

dhe nuk kam kërkuar ndihmë të mjekut meqë kam qenë e frikësuar dhe as Q nuk me ka qu te 

mjeku dhe arsyeja që më ndA nuk e di më ka thënë ri me mua e unë kam djAn që kaloj me te 

në Q dhe ky është gjeloz në te. Gjate kësaj kohe derisa ka ardhur policia nuk kam qenë të lirë 

me e leshu shtëpinë Q, vetëm në shtëpi dhe oborr dhe dera e shtëpisë a ka qenë e mbyllur dhe 

çelës nuk kam pas dhe çelësi ka qenë te Q apo vëllai dhe se nuk ka qenë dëshira ime me ndejtë 

aty dhe se nuk kam pas mundësi të kërkoj ndihmë nga dikush por vetëm i kam shkruar djAt të 

dashurit tim në Q dhe i kam thënë se po du me ardhur atje dhe Q nuk më lejon me ardhur.” Në 

pyetjen tjetër se gjatë kësaj kohe a keni pas marrëdhënie seksuale me Q,  dëshmitarja përgjigjet 

se unë nuk kam dashtë dhe ky ka bërë foto dhe ja ka qu të dashurit tim në Çeki gjatë 

marrëdhënies seksuale me telefoninë  tij dhe nuk më kujtohet sa herë me qenë se i njëjti gjatë 

kësaj kohe ka ushtruar dhunë ndaj meje gjithashtu edhe më ka dhënë alkool dhe atë para 

marrëdhënies seksuale-vetëm një herë më ka dhënë alkool, unë nuk kam dashur të kem 

marrëdhënie me te por nuk kam pas forcë si të mbrohem se kam pas frikë nga Q dhe po kam 

dashtë të shkoj në shtëpinë time por ai nuk më lejonte. Në pyetjen tjetër dëshmitarja përgjigjet 

se ai tërë kohen më kërcënonte se do ma vriste familjen dhe dashnorin tim dhe se i kam pas 

dokumentet të fshehura i kam fshehur se ja frikësuar se do t’mi merrte, unë herën e fundit kam 

ardhur me marr gjërat e mija dhe makinën të cilën e ka ble Q dhe cila më është dhënë dhuratë 

dhe ishte në emrin tim dhe pastaj ka thënë ama mu. Në pyetjen tjetër se a te ka shfrytëzuar 

vetëm për veti apo edhe e ka trafikuar për dike tjetër, dëshmitarja përgjigjet jo vetëm për veti, 

kur ka thirrur policia më ka futur në ... dhe ma ka mbyllur derën dhe më ka thënë mos fol dhe 

më ka thënë me i thënë policisë se kinse unë jam rrëzuar nga shkallët. Një police më ka marr 

dhe ka biseduar me mu dhe ja kam treguar krejt atë çka ka ndodhur. Atë ditë kur ka ardhur 

policia ka qenë në shtëpi vllai i Q, djA, motra dhe burri i motrës së Q. Policija kanë gjetur armë 

dje dokumente falco. Telefonin tim personal e kam pas por e kam mbajtur të fshehtë nga Q, 

gjatë këtyre tri ditëve dhe kur më ka ardhur ndonjë  mesazh e ka lexuar dhe ka tentuar të ma 

merr të njëjtin, mi ka fshi fototo dhe i ka lexuar mesazhet e mija  dhe çdo mesazh që nuk i k a 

pëlqyer më ka goditur të cilin mesazh e kam pas me të dashurin. 

 

Dëshmitarja H B deklaron se e njohë mirë të dëmtuarën P dhe atë e njohë si nuse të djAt tim të 

cilën e ka marr për grua dhe e kemi deshtë dhe përveç tjerash mundeni me pyet edhe të ofiqari 

në fsh. R ku ka shku me ndu kunor me te dhe se ne kemi pas raporte shumë të mira me P të 

cilën e kemi marr gjithkund edhe nëpër dasma, se po ajo ka pi dhe është gjë normale pije 

alkoolike dhe ajo nuk ka qenë e preokupume. Ne pyetjen tjetër dëshmitarja  deklaron se në fsh. 

R e kemi oborrin e madh dhe shtëpia e re si e ka mbaru A janë dyert e nelta dhe mbahet 

gjithmonë mshel edhe ditën edhe qenin e qesim në tel, ndërsa që dera tjetër është me e vogël 

dhe rrinë qel sepse e kemi afër shtëpinë e vogël. Unë kam ardh nga Belgjika tri ditë pasi që 

është burgosur Q nga se shtëpia është vetun dhe unë nuk kam qenë këtu kur ka ndodhë ngjarja 

nga se sipas meje ata kanë qenë hala tuj bashkejetu kur ka qenë P, se këta kanë fillu me jetu 

bashkë në Q një vit para se mu kthye këtu dhe data e saktë nuk me kujtohet dhe se ky është 

prish edhe me tjetrën puna P. 

 

Deshmitari A B dëshmitari deklaron Po është e vërtet se e njoh te dëmtuarën P qe përafërsisht 

nja një vit ku këtu kan banuar bashkë kurse atje një vit. Në Q kane banuar një banese bashkë, 

ndërsa këtu ne shtëpinë ne R një viti apo një vit e gjysmë para ditës kritike dhe kjo do tehe se 

unë kam qene ne dijeni për te, por nuk kam qene ne dijeni per shkëputjen e kësaj lidhje. Ne 
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pyetje tjetër, dëshmitari përgjigjet  me 20 maj me kujtohet qe kam qene ne shtëpi, se atë dite P, 

me Q si dhe një djalë dhe një vajze tjetër qe kane qene ne vizite dhe ata kane qene shok dhe 

shoqet e P dhe te vëlla ut, dhe ata janë dale po ashtu jam dal edhe unë i kam pa në një lokal në 

fsh. R. Ne pyetje tjetër dëshmitari deklaron se kam qene prezent edhe kur shoqet dhe shokët e 

P janë nis për Q. Nuk me kujtohet data e sakte, dhe besoj ne orët e paradites, ndera P nuk ka 

shku me ta kur kane udhëtuar për Q dhe pse arsyen nuk e di, dhe pse kam qene aty unë nuk e 

kam par dhunën e ushtruar sepse me Çeken dhe atë Q kam dale para dere. Ne pyetje tjetër 

dëshmitari deklaron, po ditën tjetër e kam takuar P, por nuk kam ndeje dhe biseduar me te, dhe 

atë e kam pa ne oborrin e shtëpisë. Unë asgjë nuk kam vërejtur ne pamjen e saj ndonjë 

ndryshim apo diçka te ngjashme, por vetëm jemi përshëndetur si çdo here ndërsa ne sy ka pas 

syza. Ne pyetjen tjetër dëshmitari përgjigjet, njëra derë ka qene e mshel se i kemi dy dyer për 

shkak te qenit i cili është i lidhur me tel, ndërsa dera tjetër ka qene e hapur, por ne shumicën e 

rasteve kur nuk është qeni edhe ajo mbetet e hapur. Ditën kur ka ardhe policia une kam qene 

prezent dhe unë e kam hapur derën e oborrit. Policia e ka kërkuar Q. Q ka qene ne shtëpi kur ka 

ardhe policia por unë nuk e kam pare, ndërsa dyert e shpisë kane qene gjithnjë te hapur edhe 

ate dite kane qene te hapur përpos derës se banjos ka qene e mbyllur ku kane qene P dhe Q. Ne 

pyetjen tjetër dëshmitari përgjigjet, se lidhur me arsyet sepse Q e ka goditur P se unë e kam një 

djalë te vogël dhe ai e ka nje telefon te lidhur me te njëjtin kod te ... dhe çdo gjë tjetër, dhe çdo 

fotografi qe ka bere ajo i kane ardhe edhe atij. Ndërsa djALI nuk me ka treguar shume kohe për 

ato fotografi dhe pasi ja ka qua djALI Q me ka tregu. Fotografitë ishin te P duke u puthur me te 

tjerë, djALI ka qu Q dhe atë shume e donë dhe djali tani i ka 13 vite.  

 

Gjykata administroi edhe provat materiale siç janë: kërkesa nga shteti i Çekisë drejtuar 

Interpollit nr. 5Z1884, së bashku me aerofotografinë e vendndodhjes, raportet e oficerëve 

policorë i j, B K, GJ K e S B 2018-DA-0956 të dt. 23.05.2018, raporti i krim-teknikës për 

vendin e ngjarjes 2018-DA-0956 të dt. 23.05.2018, foto-dokumentacioni i vendit të ngjarjes, i 

lëndimeve të dëmtuarës dhe armëve dhe dokumenteve të sekuestruara, ekspertiza mjekësore nr. 

8962/18 e të dëmtuarës P J, raportet e SpitAlit reparti i emergjencës në Pejë, nr. 8962/18 të dt. 

23.05.2018, për të dëmtuarën P J si dhe  nr. 8960 të dt. 23.05.2018 për të pandehurin Q b, 

ekspertiza mjeko-ligjore nr. i ref. PE-11 e dt. 05.06.2018, deklaratat në polici dhe dëshmia e të 

dëmtuarës P J e dhëne në Gjykatë sipas mundësisë hetuese të veçantë, si dhe shkresat tjera të 

lëndës. 

 

 

Gjykata gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit të aktakuzës dhe pretendimeve të prokurores, mbrojtjes 

së të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, dëshmisë së të dëmtuarës dhe të dëshmitarëve si dhe të 

provat tjera materiale, të cilat i ka vlerësuar veç e veç dhe në ndërlidhje logjike dhe faktike me 

njëra tjetrën, konform nenit 360 par. 2 dhe nenit 361 par.1 dhe 2 të KPPK-së, konstatoi 

gjendjen faktike të përshkruar në dispozitiv të këtij aktgjykimi ku ekzistojnë të gjitha elementet 

qenësore të veprës penale te kufizimit te kundërligjshëm te lirisë, nga neni 196 par.2 pika 2.1 e 

2.2 te KPK-së,  dhe veprës penale të lëndimit te lehte trupor, nga neni 188 par.3 pika 3.1 te 

KPK-së, për veprat penale nga pikat 1 dhe 2 të aktakuzës. Ndërsa  që për veprën nga pika 3 dhe 

4 të aktakuzës, përkatësisht vepra penale mbajtja në pronësi, kontrolli apo posedim të 

paautorizuar të armeve nga neni 374 par.1 të KPK-së si dhe vepren penale të kanosje, nga neni 

185 par 3 të KPK-së, i akuzuari e ka pranuar fajësinë.  

 

Ndërsa që siç u theksua më lart se aktakuza të akuzuarin Q Bi e ngarkon për 1. vepër penale të 

rrëmbimit nga neni 194 par.2,2.1, e lidhur me nenin 1 të KPK-së, 2. për vepër penale të 

dhunimit, nga neni 230 par.4 nën par.4.2, 4.4 e 4.5, e lidhur me par.1 e nenin 81 të KPK-së, 3. 
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për vepër penale të mbajtjes në pronësi, posedim apo në kontroll të paautorizuar të armëve, nga 

neni 374 par.1 të KPK-së si dhe 4.për vepër penale të kanosjes, nga neni 185 par. 1 të KPK-së. 

 

Pas anAlizimit të provave të administruara Gjykata konstatoi gjendjen faktike sipas të cilës e 

dëmtuara P J -shtetase e Çekisë së bashku me shokët e saj po ashtu nga Çekia kishin ardhë disa 

ditë para datës kritike 20.05.2018, në shtëpinë e të akuzuarit Q B në fsh. R K. Pejë, për të 

qëndruar pasi që njiheshin qysh vite më pare dhe se me te kishte qenë në lidhje dashurie dhe 

me te cilin edhe kishte bashkjetua një kohë në Çeki si dhe në shtëpinë e të akuzuarit në fsh. R, 

ashtu që me datën 20.05.2018 rreth orës 15.00 në oborrin e shtëpisë së tij në fsh. R K. Peje, 

përderisa e dëmtuara P J ishte përgatitur dhe tentonte që me automjetin e shokëve të saj të 

shkonte për në Republiken e Çekisë, i akuzuari e kapë për flokësh duke e tërheq jashtë veturës, 

duke e goditur me grushte dhe shqelma në fytyrë dhe në pjese tjera te trupit, me ç rast i ka 

shkaktuar lëndime te dukshme trupore në fytyrë, në kembë dhe në pjesët tjera të trupit dhe e 

kërcënon me fjalët qe “ti duhet te rrish këtu, e ju te tjerët nisuni” dhe pasi që largohen shokët e 

saj, të njëjtën e futë ne shtëpi duke ia mbyllur derën e shtëpisë dhe te oborrit me qelës për te 

mos e lejuar qe te dalë jashtë dhe duke e kërcënuar qe mos te kontaktoj me askënd nga se “nëse 

kontakton do t ia vras familjen dhe te dashurin në Çeki”, deri kur pas tri ditëve e njëjta arrin qe 

ta njoftoj policinë Çeke me telefon ashtu qe policia e Kosovës e njoftuar përmes Interpolit e ka 

identifikuar vendndodhjen e tyre dhe e kanë lirua te njëjtën, me çka Gjykata konstaton se në 

mënyre te kundërligjshme e ka privuar nga liria te dëmtuarën P J -shtetase e Republikës Çeke, 

duke e fut në shtëpinë e tij në fsh. R dhe duke ia mbyll derën e shtëpisë së tij dhe derën e 

oborrit me çelës për të mos e lenë që të dalë jashtë, për derisa ishte përgatitur dhe tentonte te 

hyj ne automjetin e shokëve te saj dhe dëshironte për te udhëtuar për në Republikën e Çekisë 

dhe duke e kërcënuar me fjalët se “nëse kontakton do t ia vras familjen dhe te dashurin në 

Çeki”, e po ashtu i akuzuari Q Bi gjatë rrahjes të dëmtuarës duke e goditur me grushta dhe 

shqelma në fytyrë, këmbë dhe pjesët tjera të trupit, i ka shkaktuar lëndime të dukshme trupore  

në fytyrë dhe pjesët tjera të trupit, lëndime këto që sipas ekspertizës mjekësore janë kualifikuar 

si lëndime të lehta trupore. 

 

Pas administrimit të provave të propozuara sipas aktakuzës gjatë seancës së shqyrtimit 

gjyqësorë, Gjykata konstaton se Prokuroria nuk ka arrite që të vërtetoj në tërësi ekzistimin të 

gjitha e elementeve te veprës penale të rrëmbimit sipas pikës 1 të aktakuzës, duke marrë para 

sysh kushtet dhe rrethanat e rastit konkret, të cilat rrethana nuk i përgjigjen elementeve të 

veprës penale të rrëmbimit si në kuptimin logjik të saj, përderisa e dëmtuara nuk ishte marrë 

me dhunë (rrëmbye)për tu dërguar nga në vend i caktuar në një vend tjetër përkundër dëshirës 

dhe vullnetit të vet, por ajo vet me vet dëshirë dhe pa e detyruar nga askush nga Çekia kishte 

shkuar në shtëpinë e të akuzuarit bashkë me shokët e saj ku edhe kishte qëndruar disa ditë para 

ngjarjes kritike ngase se ajo vite më parë ishte njohur dhe kishte bashkëjetuar si këtu edhe në 

Çeki dhe kishte marrëdhënie dashurie me te akuzuarin, ashtu që rrethanat e rastit konkret nuk i 

përgjigjen elementeve të veprës penale të rrëmbimit as në kuptimin ligjorë, nga se me provat e 

parashtruara nga prokuroria nuk ka arrite të vërtetohet as vet qëllimi i rrëmbimit eventual, -si 

element i veprës penale, ashtu siç përshkruan dispozita ligjore e nenit 194 par.1 të KPK-së, e 

që duhet të jetë ndonjë dobi pasurore, para apo dobi tjera apo detyrim që të duroj diçka, ndërsa 

nëse prokuroria aludon në dhunimin si qëllim i rrëmbimit, Gjykata konstaton se as kjo nuk ka 

mund të vërtetohet me një dëshmi të vetme të të dëmtuarës ku thuhet ” unë nuk kam dashur të 

kem marrëdhënie me te por nuk kam pas forcë si të mbrohem se kam pas frikë nga Qi” -ngase 

Gjykata e konsideron se është çështje diskutabile nese mardhenja seksuale nga frika paraqet 

dhunim. 
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Prandaj duke anAzuar provat e parashtruara si edhe faktet e vërtetuara lidhur me piken 1 të 

aktakuzës, konstatohet se në rastin konkret nga gjendja e fakteve të konstatuara nuk janë 

përmbush të gjitha elementet e veprës penale të rrëmbimit, nga neni 194 par. 2,2.1, e lidhur me 

nenin 1 të KPK-së, sipas aktakuzës, por Gjykata konsideron se ekzistojnë të gjitha elementet e 

veprës penale të kufizimit te kundërligjshëm te lirisë, nga neni 196 par.2 pika 2.1 e 2.2 të KPK-

së, ngase i akuzuari duke e ndaluar me dhunë të dëmtuarën për të mos shkuar me shokët e saj 

në Çeki, në mënyrë të kundërligjshme të dëmtuarën e ka privuar nga liria e lëvizjes. Andaj 

edhe Gjykata në bazë të këtyre fakteve dhe rrethanave të vërtetuara, e në kuptim të nenit 360 

par.2 të KPPK-së, ku thuhet se Gjykata nuk detyrohet me propozimet e prokurorit lidhur me 

kuAlifikimin ligjor të veprës, -e benë ri cilësimin juridik të veprës penale të pikës 1 të 

aktakuzës, te vepra penale e rrëmbimit nga neni 194 par.2,2.1,e lidhur me nenin 1 të KPK-së, 

në vepër penale të kufizimit te kundërligjshëm te lirisë, nga neni 196 par.2 pika 2.1 e 2.2 te 

KPK-së. 

 

Gjykata duke anAlizuar provat e parashtruara si dhe faktet e vërtetuara lidhur me piken 2 të 

aktakuzës, për veprën penale të dhunimit, nga neni 230 par.4 nën par.4.2, 4.4 e 4.5 lidhur me 

par.1 e nenin 81 të KPK-së, konstaton se Prokuroria nuk arriti të vërtetoj ekzistimin e veprës 

penale të dhunimit, me një dëshmi të vetme të dëmtuarës P J, ku thuhet se gjatë kësaj kohe ka 

ushtruar dhunë ndaj meje gjithashtu edhe më ka dhënë alkool dhe atë para marrëdhënies 

seksuale-vetëm një herë më ka dhënë alkool, unë nuk kam dashur të kem marrëdhënie me te 

por nuk kam pas forcë si të mbrohem se kam pas frikë nga Qi”. Prokuroria nuk ka ofrua prova 

tjera as ekspertizë mjeko-ligjore për të vërtetuar gjurmë të dhunimit, por vetëm prova të cilat 

vërtetojn lëndimet të shkaktuara trupore në fytyre dhe pjesët tjera të trupit me rastin e rrahjes së 

të dëmtuarës me rastin e ndalimit nga i akuzuari, si foto-dokumentacioni dhe dokumentacioni 

mjekësorë dhe ekspertizën mjekësore e cila konstaton fakti se lëndimet e shkaktuara  paraqesin 

lëndime të lehta trupore, por nga këto nuk mund të vërtetohen përtej dyshimit të bazuar 

elementet e veprës penale të dhunimit, nga neni 230 par.4 nën par.4.2, 4.4 e 4.5 lidhur me par.1 

e nenin 81 të KPK-së, ashtu që Gjykata në bazë të këtyre provave  dhe fakteve të vërtetuara,  

në kuptim të nenit 360 par. 2 të KPPK-së,  benë ri cilësimin juridik të veprës penale edhe të 

pikës 2 të aktakuzës, nga vepra penale  e dhunimit, nga neni 230 par.4 nën par.4.2, 4.4 e 4.5 

lidhur me par.1 e nenin 81 të KPK-së, në vepër penale të lëndimit te lehte trupor, nga neni 188 

par.3 pika 3.1 te KPK-së. 

 

Duke anAzuar mundësin ligjore të ri cilësimit juridik të veprave penale sidomos atë nga pika 2 

e aktakuzës, nga vepra penale e dhunimit në veprën penale të lëndimit të lehtë truporë, vepër 

penale që i përket një kapitulli tjetër të KPK-së, Gjykata konstaton se në rastin konkret kemi të 

bëjmë me një vepër me të lehtë penale nga ajo e aktakuzës dhe nuk kemi tejkAm të aktakuzës 

dhe se me këtë ricilësim nuk ndryshon identiteti objektiv e as subjektiv i aktakuzës, për derisa 

në ketë drejtim nuk parasheh ndonjë kufizim as neni 360 par.2 i KPPK-së, sikurse as nga 

praktika e instancave më të larta gjyqësore (sipas Aktgjykimeve të Gjykatës së Apelit 

PAKR.nr.387/15, PAKR.nr. 304/16, PA1.nr.914/13 etj.) 

 

Gjykata duke e analizua mbrojtjen e të akuzuarit për veprat penale nga pikat 1 dhe 2 të 

aktakuzës, konstaton se ajo është vetëm pjesërisht reale, kurse në pjesën më të madhe është në 

kundërshtim me dëshminë e të dëmtuarës dhe provat tjera materiale e krejt kjo në përpjekje për 

zbutjen apo ikjes se përgjegjësisë penale, por megjithatë ai vërteton veprimin e goditjes dhe 

shkaktimit të lëndimit trupor vetëm në fytyrë, por jo edhe në pjesët tjera të trupit. Po ashtu 

pranon se me të dëmtuarën gjatë kësaj kohe ka pas edhe mardhanje seksuale por jo edhe 

dhunim sepse ato nuk kanë qenë kundër vullnetit të të dëmtuarës por me vullnetin e saj sikurse 
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gjithherë. Ai gjithashtu vërteton se me të dëmtuarën kanë konsumuar pije alkoolike, por jo 

kundër vullnetit të saj ngase ajo edhe më parë ka pi pije alkoolike.  

 

Duke vlerësuar mbrojtjen e të akuzuarit lidhur me arsyen e goditjes siç thekson ai, për shkak të 

kinse fotografive të dërguar ne telefonin e djalit të vllaut të tij, Gjykata e konsideron jo reale e 

të pa arsyeshme dhe në kundërshtim me dëshminë e të dëmtuarës e cila është me e besueshme 

për Gjykatën, për faktet që vërteton e dëmtuara-duke theksua se arsyeja që më ndalimit nuk e 

di më ka thënë rri me mua e unë kam djAlin që kaloj me te në Çeki dhe ky është gjeloz në te”, 

siç e vërteton edhe vet përmbajtja e fjalëve kërcënuese të të akuzuarit ku thuhet se “nëse 

kontakton do t ia vras familjen dhe te dashurin në Çeki” si edhe në vijim “unë nuk kam dashtë 

dhe ky ka bërë foto dhe ja ka qu të dashurit tim në Çeki gjatë marrëdhënies seksuale me 

telefoninë tij”, fakte këto që vërtetojnë motivin e gjelozisë së tij, dhe jo shkaku i fotografisë së 

djalit të vëllaut.  

 

Gjykata duke vlerësua mbrojtjen e mbrojtësit të të akuzuarit av. Gzim Kollqaku konsideron se 

ajo është reale dhe profesionale si në aspektin logjik po ashtu edhe në aspektin juridik duke 

anAza në mënyrë argumentuese të gjitha faktet dhe rrethanat e vërtetuara dhe ato të 

pavërtetuara nga provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësorë, duke dhëne  konkludime të 

qarta dhe sugjerime adekuate në funksion të mbrojtjes së të akuzuarit.  

  

Duke vlerësua dëshminë e të dëmtuarës Gjykata konstaton se ajo është e saktë dhe reale edhe 

në përputhje me provat tjera materiale e sidomos foto-dokumentacionin edhe dokumentacionin 

mjekësorë, nga të cilat vërtetohen të gjitha elementet e vepres penale e lëndimit të lehtë 

truporë. Ndërsa që duke e vlerësuar të njëjtën në kuptim të vërtetimit të veprës penale të 

dhunimit nga pika 2 e aktakuzës, për faktin e theksuar nga e dëmtuara -se ka pas mardhenje 

seksuale edhe kundër vullnetit të saj, të cilën prokuroria pretendon ta vërtetoj duke e lidh me 

lëndimet trupore të shkaktuara me rastin e rrahjes, Gjykata konstaton se lëndimet trupore janë 

shkaktuar me rastin e rrahjes së të dëmtuarës, kurse dëshmia e të dëmtuarës për rrethanën e 

dhunimit nuk mund të vlerësohet si provë e pakontestueshme përveç tjerave edhe për vet 

raportet paraprake në mes tyre që për momentin ishin acaruar nga sjellja agresive e të akuzuarit 

dhe meqenëse prokuroria nuk kishte bere ekspertizë mjekësore për vërtetim të fakteve të 

dhunimit por ekspertiza mjekësorë në rastin konkret vërteton vetëm natyrën e lëndimeve 

trupore të shkaktuara gjatë rrahjes si lëndime të lehta trupore, për çka dëshmia e të dëmtuarës 

mbetet provë e vetme për vlerësim, të cilën Gjykata duhet vlerësuar në kuptim të nenit 262 

par.1 të KPPK-së, në bazë të së cilës i akuzuari nuk mund të shpallet fajtor duke u mbështetur 

vetëm në një dëshmi ose duke i dhëne rendësi vendimtare një dëshmi apo një provë tjetër e cila 

nuk mund të kundërshtohet nga i pandehuri ose mbrojtësi. 

 

Duke vlerësuar pretendimet e prokurores lidhur me këtë pikë të aktakuzës së i akuzuari gjatë 

kohës së ndalimit në shtëpinë e tij i ka dhënë pije alkoolike me dhunë të dëmtuarës deri kur ka 

hup ndjenjat dhe pastaj ka kryer mardhenje seksuale më te, Gjykata konsideron se duke marr 

para sysh faktin se i akuzuari me të dëmtuarën edhe më parë gjithnji kanë konsumua pije 

alkoolike, pretendimi i theksuar duket logjikisht i pamundur e si i tillë edhe i pa bazuar. 

 

Duke vlerësuar dëshmitë e dëshmitarëve H dhe A B Gjykata konstaton se ata janë të afërmit 

përkatësisht nena dhe vëllai i të akuzuarit të cilët me dëshmitë e tyre përpiqen për të  

minimizuar pasojat e veprimeve të tij për të lehtësuar pozitën e të akuzuarit, duke theksuar se 

nuk e kemi vërejte të dëmtuarën të lënduar ngase ajo ka bajt syze dhe se nuk ka qenë e ndaluar 

për të lëvizur ngase ajo ka pas mundësi me dalë edhe në oborr dhe kjo me qëllim të shmangieje 

s nga përgjegjësia penale të akuzuarin. 
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Duke vlerësua provat materiale e sidomos foto-dokumentacionin dhe dokumentacionin 

mjekësorë, Gjykata konstaton se ato janë të sakta dhe reale, të cilat e paraqesin gjendjen faktike 

ashtu siç edhe ka ekzistuar për momentin e përcaktuar dhe si të tilla janë të pakontestueshme 

nga të cilat vërtetohen lëndimet e shkaktuara trupore se edhe natyra e tyre si lëndime të lehta 

trupore dhe janë në përputhje të plotë me vet dëshminë e të dëmtuarës dhe pjesërisht edhe të të 

akuzuarit.  

 

Gjykata gjatë vlerësimit të pranimit të fajësisë së të akuzuarit për veprat penale nga pika 3  dhe 

4 të aktakuzës, për vepër penale të mbajtjes në pronësi, posedim apo në kontroll të paautorizuar 

të armëve, nga neni 374 par.1 të KPK-së si dhe për vepër penale të kanosjes, nga neni 185 par. 

1 të KPK-së,  ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet e parapara ligjore nga neni 248 

par. 1 pika 1, 2, 3 e 4, të KPPK-së,  për çka gjykata nuk lëshohet në procedimin e provave në 

bazë të nenit 248  par. 4. të KPPK-së, nga se konsideron se pranimi i fajësisë është bërë në 

mbështetje të fakteve të çështjes që i përmban aktakuza dhe të materialeve të prezantuara nga 

prokurori të cilat gjinden në shkresat e lëndës, vërtetimi mbi konfiskimin e armës, foto 

dokumentacioni si dhe shkresat tjera të lëndës. 

 

Në Gjykatë gjatë tërë procedurës penale nuk është paraqitur asnjë rrethanë e cila do të 

përjashtonte apo do të zvogëlonte përgjegjësinë penale të të akuzuarit për çka nga gjykata 

konsiderohet se injëjti është personalisht përgjegjës.  

 

Gjatë përcaktimit të masës së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat relevante që ndikuan 

në llojin dhe lartësinë e saj, si peshën dhe rrethanat kryerjes së veprës penale, rrezikshmërinë 

shoqërore të saj dhe konform nenit 73 par 2 dhe 3, pika 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 dhe nenit 74 par. 

3 pika 3.3, 3.8, 3.9, 3.11 dhe 3.12 të KPK-së, ku si rrethana lehtësuese vlerësohen sjellja dhe 

qëndrimi pendues i të akuzuarit ndaj të dëmtuarës, fakti se është penduar dhe i ka kërkuar falje 

publike të dëmtuarës, sjellja dhe qëndrimi pendues gjatë gjithë procedurës gjyqësore, fakti se 

me parë ka pas raporte të mira në mes tyre ku edhe ka bashkëjetuar me të dëmtuarën, rrethanat 

personale dhe familjare të të akuzuarit dhe se është familjar dhe baba i 5 fëmijëve si dhe 

rrethanat ekonomike dhe familjare në të cilat jeton. Ndërsa si rrethana rënduese vlerësohet 

shkalla e lartë e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së kryer dhe shkallen e përgjegjësisë penale 

të të akuzuarit si dhe mënyra agresive e veprimit ndaj viktimës së pambrojtur. Me gjithat gjatë 

vlerësimit të këtyre rrethanave me rastin e matjes së dënimit të shqiptuar, Gjykata vlerësoi 

pendimin dhe kërkim faljen e tij ndaj të dëmtuarës, si rrethana relevante në drejtim të 

ndërgjegjësimit të tij, duke u përcaktuar për dënimet e përcaktuara në kuadër të optimumit 

ligjor, me bindjen se edhe me këtë masë të dënimit të shqiptuar do të arrihet qëllimin i 

ndëshkimit dhe e konsideron si dënim adekuat me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të 

veprës së kryer dhe në përpjesëtim të drejt me shkallën e përgjegjësisë penalë të akuzuarit, që 

do të ndikoi pozitivisht në ndërgjegjësimin e tij në të ardhmen si dhe në drejtimin e preventivës 

individuale dhe të asaj gjenerale, e që është edhe vet qëllimi i këtij dënimi në kuptim të 

dispozitës së nenit 41 par. 1.1, 1.2, 1.4 të  KPK-së. 

 

Te akuzuari i vazhdohet masa e paraburgimit deri ne plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi, 

konform nenit 367 par.1 pika 1.1 te KPK-së, ngase gjykata konstaton se ende nuk kanë pushuar 

se ekzistuari të gjitha arsyet ligjore për të cilat paraburgimi ishte caktuar, për shkak të 

mundësisë së madhe të ikjes jashtë vendit ku ka qenë ma parë dhe se jashtë vendit ka shumë 

anëtarë të familjes së tij. 
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Gjykata konform nenit 374 par. 3 KPK-së e konfiskon armen e sekuestruar një pushkë e 

gjuetisë e cal.12 mm. me nr. serik ..., një pistolete e modeli .. .. D c cal.4.5mm me nr. serik ... 

me një karikator te se njëjtës arme dhe një pushe ajrore e cal. 5 mm. me nr. serik ... dhe të 

njëjtat urdhërohen që të shkartohen, konform nenit 10 b të  referencës administrative 2004/05, 

pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi sipas rastit në polici nr.2018 DHTHQNJ-48.  

 

E dëmtuara P J edhe pse ka  deklarua se nuk do ta parashtroj kërkesën pasurore juridike, e 

njëjta për realizimin eventual të saj udhëzohet në procedurën e rregullt të kontestit civil, 

konform nenit 463 par. 2 të KPPK-së.   

 

I akuzuari obligohet në paguar jen e shpenzimeve gjyqësore në lartësi prej 250 € si dhe 

paushallin gjyqësor në lartësi prej 50 €, dhe taksen shtesë për kompensimi e viktimave prej 50 

€, gjithsejtë 350 Euro, e të gjitha ne afatin prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë te këtij 

aktgjykimi, në bazë të nenit 453 par.1 të KPK-së. 

 

Andaj nga sa u tha më lartë e në bazë të dispozitave të lartëcituara ligjore dhe konform nenit 

360 par.2 dhe nenit 365 të KPPK-së, u vendos si në diapozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

NGA GJYKATA THEMELORE-DKR NË PEJË,  PKR.P.nr. 51/20/18 të dt. 27.11.2018. 

 

Procesmbajtësja,                                                              Kryetari i trupit gjykues,   

Mahije Rama,                                                                           Sali Berisha, d.v. 

                                                                                                             

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE:                                                              

 

Pala e pakënaqur ka të drejt ankese Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë, nëpërmes të kësaj Gjykate, në  

afatin prej 15 ditëve nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


