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Numri i lëndës: 2019:191426 

Datë: 14.04.2021 

Numri i dokumentit:     01689803 

 

P.nr. 772/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, me 

gjyqtarin Murat Hulaj, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Selvane Bukleta,  në 

çështjen penale kundër të pandehurit, B. K. nga ....., për shkak të veprës penale lajmërim apo 

kallëzim i rreme, nga neni 382 par.1 të KPRK-së, e sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore  

në Pejë, PP.nr.1440/19  te datës 02.09.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me dt. 

24.03.2021, në prezencë të Prokurorit të shtetit Suada Hamza, te pandehurit B. K. , mbrojtësi i 

tij av. D. K.  sipas autorizimit, në të njëjtën ditë mori dhe shpalli publikisht, dhe me 

dt.08.04.2021, përpiloi këtë:  

                                                       

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri,  

 

B. K. , i biri i A. dhe nënës H. e gjinisë H., i lindur me dt. ............. në ......, me vendbanim në 

fsh. .............. K- ...., identifikohet në bazë të lnj.nr. personal ................., i pa punë, i martuar, 

baba i katër fëmijëve, i gjendjes se mesme ekonomike,  me nr. tel. ..............., shqiptar, shtetas i 

R. së Kosovës, mbrohet në liri. 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse, 

 

Me date 19.03.2019, rreth orës 11:40, në stacionin Policor ne Pejë, i pandehuri bene lajmërim 

të rremë të personi zyrtar i ngarkuar me detyrën për të hetuar, se personat e caktuar kanë kryer 

vepër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, duke e ditur se personat e tille nuk janë kryes, 

ashtu që i pandehuri B. si i dyshuar për një rast tjetër penal. Ne fund të deklaratës se tij ka 

shtuar se Sh. B., Xh. B. dhe L. B. e kane mbyte mixhën e vet Sh. B., ku lidhur me këtë 

deklarate pas ndërmarrje e te gjitha veprimeve hetimore ne drejtim te veprës penale te vrasjes 

nga neni 178 te KPRK-së, nuk është vërtetuar se këta persona kane kryer këtë vepër penale e as 
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ndonjë vepër tjetër penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare, por qe tani i ndjeri Sh. B. ka 

vdekur nga vdekja natyrale. 

 

- me çka ka kryer vepër penale lajmërim apo kallëzim i rreme, nga neni 382 par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata konform nenit 7, 38,40, 43, 44,69,70, neni 382 par. 1 të KPRK-së dhe nenin 

365 të KPP-së, të pandehurin: 

 

E  GJ Y K O N 

 

o Me dënim me burg në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj, i cili dënim me pëlqimin 

e te pandehurit  iu është zëvendësuar me dënim me gjobe ne shumen prej 600 

(gjashtëqind) euro e të cilin dënim ka për ta  paguar në afat prej 30 (tridhjetë) 

ditësh pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi.  

 

o Nëse i pandehuri nuk e paguan dënimin me gjobë të cekur si më lartë brenda 

afatit të caktuar, atëherë dënimi me gjobë do ti shndërrohet në dënim me burg 

në kohëzgjatje prej 15 ditësh ku një ditë burg do ti llogaritet 20 euro. 

 

o I pandehuri obligohet në pagimin e paushallit gjyqësor shumen prej 50 

(pesëdhjetë) euro, në afat prej 30 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

o I pandehuri obligohet që të paguajë taksën për programin e kompensimit të 

viktimave të krimit, në shumë prej 30 euro, në afat prej 30 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

o Për realizimin e kërkesës pasurore- juridike palët e dëmtuara eventuale 

udhëzohen në kontest të rregullt civil. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Pejë-Departamenti i Përgjithshëm, ka ngrit aktakuzë PP.nr.1440/19  

te datës 02.09.2019, kundër të pandehurit B. K. nga Peja, për shkak të veprës penale lajmërim 

apo kallëzim i rreme, nga neni 382 par.1 të KPRK-së. 

 

Konform nenit  245 të  KPP-së me dt.24.03.2021, është mbajtur seanca e shqyrtimit gjyqësor 

është konstatuar prezenca e prokurori i shtetit, i pandehuri B. K. , mbrojtësi i tij av. D. K.sipas 

autorizimit. 

 

Gjykata konform dispozitave te nenit 246 par. 1, të  KPP-së, e ka udhëzuar të pandehurin  me  

të drejtat e tij, ku në këtë rast i pandehuri deklaron se e ka kuptuar këto të drejta dhe ka shtuar 

se për mbrojtës ka angazhuar sipas autorizimit D. K.. 
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Pas leximit të aktakuzës nga Prokurori i Shtetit, gjyqtari i vetëm gjykues, pasi që është bindur 

se i pandehuri e ka kuptuar aktakuzën, iu ka dhënë mundësia të pandehurit qe të deklarohen  

për pranimin ose mospranimin e fajësisë, duke e njoftuar për rëndësinë dhe pasojat e pranimit 

të  fajësisë.  

 

I pandehuri B. K. ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale e cila i vihet ne barrë 

deklaron se e ndiej veten fajtor për veprën penale për te cilën akuzohet, i vie keq qe ka 

ndodhur, e ka bere pa paramendim te duhur, por e vërteta është qe ai e ka bere paraqitje te rastit 

ashtu si shkruan ne aktakuze. 

 

Mbrojtësi i te pandehurit lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurit ka deklaruar se 

pasi qe iu është dhënë leja te konsultohet edhe një here me klientin e tij dhe pasi i ka shpjeguar 

kushtet dhe privilegjet e pranimit te fajësisë i njëjti është deklaruar se e pranon fajësinë. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, ka marrë mendimin nga Prokurori i Shtetit, ku prokurori  i shtetit ka 

deklaruar se: pajtohet me pranimin e fajësisë edhe pse ky pranim është bere gjate zhvillimit te 

procedurës penale dhe ky pranim është bere pas konsultimit me avokatin mbrojtës, pajtohet me 

pranimin e fajësisë sepse ky pranim i fajësisë është ne përputhje me provat materiale qe 

gjinden ne shkresat e lendes. Meqenëse i pandehuri para dhënies se mbrojtjes u deklarua fajtor 

për veprën penale qe akuzohet e qe këtë pranim te fajësisë e beri pas konsultave me mbrojtësin 

e tij dhe sugjerimet qe ne fillim te shqyrtimit ia ka dhënë gjykata për pasojat, privilegjet dhe 

pranimin e fajësisë, i njëjti e beri pranimin e fajësisë me vullnet, pa ndërhyrje te askujt e ne 

përputhje me shkresat e lendes, e pas njoftimit me kushtet qe i referohen pranimit te fajësisë e 

me këtë pranim fajësie te tij u pajtuan mbrojtësi dhe prokurorja e shtetit e qe te dyte propozuan 

qe te pandehurit ti pranohet pranimi i fajësisë për veprën penale qe akuzohet. 

 

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

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

janë plotësuar kushtet nga neni 248 të KPPK-së, atëherë në këtë çështje nuk është zbatuar 

procedura e provave, por gjykata ka vazhduar me fjalën përfundimtare të palëve dhe me 

shqiptimin e dënimit.  

 

Prokurorja e shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se meqenëse këtu i pandehuri B. K. , 

edhe pse jo ne fillim te proc. Por pas dëgjimit te dëshmitarëve dhe provave te elaboruara ne 

këtë shqyrtim u bind dhe e pranoi fajësinë për veprën penale e cila i vihet ne barre, i propozoj 

gjykatës qe te pranoje pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurit B. K. për veprën penale, 

lajmërim apo kallëzim i rreme nga neni 382 par.1 i KPRK-së. te njëjtin ta shpalle fajtor dhe ta 

dënojë sipas ligjit. Me rastin e marrjes se vendimit mbi dënim te merr parasysh te gjitha 

rrethanat lehtësuese e po ashtu edhe rrethanat renduese për rastin konkret. 

 

Mbrojtësi i te pandehurit, av. D. K.ka deklaruar se i mbrojturi i tij vullnetarisht beri pranimin e 

fajësisë, e lut gjykatën qe me rastin e matjes se dënimit, pranimin e fajësisë ta konsideroje si 

rrethane posaçërisht lehtësuese, përveç kësaj rrethane te marr parasysh edhe rrethana tjera, si 
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moshën e te pandehurit, gjendjen ekonomike, rrethanat familjare dhe te njëjtit ti shqiptoje një 

dënim qe do ishte ekuivalent me peshën dhe përgjegjësinë e tij penale. 

   

I pandehuri në fjalën përfundimtare ka deklaruar se i bashkëngjitët fjalës se mbrojtësit se tij. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, është i bindur, se pranimi i fajësisë nga ana e të  pandehurit është  

bërë, pasi qe i pandehuri e kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, dhe pranimi i fajit 

mbështetet edhe në faktet e çështjes dhe provat  në të cilat edhe mbështet aktakuza siç janë: 

intervista e te dyshuarit B. K. e dhënë ne stacionin policor –Hetime Rajonale – DRP Pejë, me 

dt. 19.03.2019, deklarata e dëshmitarët G. B. e dhënë ne stacionin policor ne Pejë me dt. 

16.04.2019, intervista e dëshmitarit N. B. e dt. 17.04.2019, intervista e dëshmitares L. A. e dt. 

11.04.2019, intervista e dëshmitarit Sh. B. e dt. 16.04.2019, raport për mbylljen e rastit nen 

shenjen PPN/I.nr. 76/19 i dt. 21.06.2019, si dhe shkresat tjera te lendes, pastaj  aktakuza  nuk 

përmban asnjë shkelje të qartë  ligjore, ose gabim faktik, prandaj gjykata konform nenit 248 

par 4 të  KPP-së, ka pranuar  pranimin e fajësisë nga  i pandehuri.  

 

Me faktet e ofruara, si dhe pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit është vërtetuar gjendja 

faktike si në dispozitiv te aktgjykimit. Nga gjendja e vërtetuar faktike si është përshkruar në 

dispozitiv të aktakuzës, pa dyshim rrjedh se në veprimet e të pandehurit B. K. nga Fsh. ............. 

K. ..., qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale se ka kryer vepër penale lajmërim apo 

kallëzim i rreme nga neni 382 par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata nuk gjeti rrethana që përjashtojnë ndjekjen penale apo përgjegjësinë penale të 

pandehurit dhe i njëjti është penalisht përgjegjës.   

 

Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar të gjitha rrethanat  

lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 69 par.1 të KPRK-së. Kështu si rrethana lehtësuese 

për të pandehurit, gjykata mori pranimin e fajësisë, sinqeritetin deklarues,  pendimin për veprën 

e kryer, si dhe faktin se të pandehurin me parë nuk ka qenë të dënuar dhe nuk udhëhiqet ndonjë 

procedurë tjetër penale, ndërsa si rrethana rënduese nuk gjeti. 

 

Sipas bindjes së gjyqtarit, dënimi i shqiptuar, duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura më 

lartë, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë 

së të pandehurit. Gjyqtari  i vetëm gjykues, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të 

arrihet edhe qëllimi i dënimit, nga neni 38 i KPRK, i cili konsiston në parandalimin e të 

pandehurit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij; të 

parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për 

veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Pas shpalljes se aktgjykimit burimor me pjesëmarrjen e Prokurores se Shtetit Suada Hamza, 

mbrojtësit te pandehurit av. D. K.dhe te pandehurit B. K. , te nesërmen u parashtrua kërkesë 

nga mbrojtësi i te pandehurit që gjykata dënimin me burg ne kohëzgjatje prej 4 muajve të 

pandehurit B. K. të ia zëvendësojë me dënim me gjobë ne shume prej 600 euro.  
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Gjykata ka shqyrtuar kërkesën e mbrojtësit te pandehurit av. D. K. dhe pas dhënies së pëlqimit 

nga ana e te pandehurit, komfor nenit 47 te KPRK-së ka marr vendim qe dënimin e shqiptuar 

me burg ne kohëzgjatje prej 4 muajve te ia zëvendësojë me dënim me gjobe ne shumë prej 600 

euro e të cilin dënim ka për ta  paguar në afat prej 30 (tridhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë se 

këtij aktgjykimi. 

 

Duke u bazuar ne nenin 450 par. 1 dhe 2 nën par  2.6 të KPPRK-se, gjykata për te pandehurin 

ka përcaktuar shpenzimet procedurale,  për paushallin gjyqësor në shumë prej 50 (pesedhjete) 

euro, duke u bazuar ne shpenzimet që janë shkaktuar nga fillimi i kësaj procedure e deri ne 

përfundimin e saj.  

 

Konform nenit 39 par.1, 2, 3, nënpar.3.1, të ligjit për kompensimin e viktimave të krimit, të 

pandehurit B. K. e obligoi në pagesën e taksë, si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Konform nenit 463 par. 2 të KPP-së, për realizimin e kërkesës pasurore juridike palët eventuale 

te dëmtuara, gjykata i udhëzoi në  kontest  civil. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë konform  nenit 365 të KPP-së, është vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, ndërsa konform nenit  370 të  KPP-së, gjykata   përpiloj këtë  aktgjykim.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.772/19 dt. 08.04.2021 

 

 

Bashkëpunëtore profesionale                                                                       GJ Y Q T A R I   

__________________   ________________ 

Selvane Bukleta                                                                                              Dr. Sc. Murat Hulaj              

 

 

KËSHILLA 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


