
                                                                 
                        

                                                        REPUBLIKA E KOSOVËS 

       REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE  PEJË 

OSNOVNI SUD PEĆ – BASIC COURT  PEJA 

  

                                                                  NË EMËR TË POPULLIT  

P.nr   317/16 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË D.P. gjyqtari Ahmet Rexhaj  me sekretaren jurdike 

Lindmire Begolli ,në lëndën penale  kundër të pandehurve B. H dhe A H  nga J  , e duke 

vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore  ne Pejë -Departamenti i Përgjithshëm  PP-

II-   1287/15 te dt  06.10.2016 ,  për vepër  penale ,  lëndim I lehte trupor nga neni 188 par 1 e 

lidhur nen par 1.4 dhe neni 31 te KPRK së, dhe pengimi i personit zyrtare ne kryerjen e detyrave 

zyrtare  nga neni 409 par.1 e lidhur me neni 31 te KPRk-së pas përfundimit  të shqyrtimit 

fillestar ,publik dhe me gojë  te mbajtur  në praninë  e të pandehurit  dhe të Prokurori   shtetit    

Lumturije Vuçetaj     me dt.  28.08.2017, ka marrë dhe botërisht ka shpallë  kurse me dt. 

04.09.2017 e ka përpiluar këtë : 

 

A K T G J Y K I M  

 

 I pandehuri   B H     i biri i   B  dhe nga nena   N   e gjinisë    E   i lindur me   ....     ne  J      , ku 

dhe tani banon ne  J –Deçan  , ...........,  shtetas i Republikës së Kosovës , mbrohet ne liri . 

  

 I pandehuri  A. H i biri I B dhe nga nena S e gjinisë M   I lindur  me ..... ne D ,  me banim ne J   

,.....  ,Shqiptar , shtetas I Republikes se Kosovës , gjendet ne liri  

 

J AN E    FAJTOR  

 

Për arsye se:.  

  

Për shkak se  

 

Te pandehurit B. H dhe A. H 

 

Me dt. 21.07.2015 rreth orës 11:20 min. ne Gjykatën Themelore ne Peje –dega ne Deçan tjetrit I 

shkaktojnë lëndime te lehta trupore dhe at të dëmtuarit B. H ne at mënyrë qe ne seancën 

gjyqësore te kontestit civil , I pandehuri B. H. ishte ngritur në këmbë duke thënë se “ tash e 

rregulloi unë këtë punë , dhe kishte grushtuar ne fytyrë te dëmtuarin B. H e me pas ishte 

përfshire edhe I pandehuri  A.H ku edhe ai kishte filluar ta grushtoi te dëmtuarin gjersa kishin 

arritur  ti ndajnë tre persona –punonjës të Gjykatës. 

 



Me qka ka kryer vepër penale : te lëndim I lehte trupor nga neni 188 par 1 e lidhur nen par 1.4 

dhe neni 31 te KPRk së,  

 

 Te pandehurit B. H dhe A H : 

 

Me dt. 21.07.2015 rreth orës 11.20 ne Gjykaten Themelore ne Peje –dega Deçan te njëjtit 

kanosjes serioze pengojnë personin zyrtar ne kryerjen e detyrës zyrtare dhe atë të dëmtuarën 

gjyqtaren S. T  ne at mënyrë  gjersa e njëjta ishte duke udhëhequr  seancën gjyqësore  te kontestit 

civil C nr. ….  i pandehuri B. H ishte ngritur në këmë  duke thene gjyqtares se “ tash e rregulloi 

unë këtë punë “ dhe kishte grushtuar ne fetyre  (pale ne procedurë)  te dëmtuarin B H  , e më pas 

ishe përfshirë edhe i pandehuri A H , ku edhe ai kishte filluar  ta grushtoi te dëmtuarin B Kështu 

që  e pengojnë gjyqtaren ta përfundoi gjykimin. 

 

Me qka ka kryer veprën penale “pengimi i personit zyrtare ne kryerjen e detyrave zyrtare  nga 

neni 409 par.1 e lidhur me neni 31 te KPRk-së. 

 

Prandaj gjykata te pandehurve konform nenit 7,41,42 par 1 pika 1.2, 49,50,1. 52,73  dhe  188 par 

1 e lidhur nen par 1.4 dhe neni 31 te KPRk së, dhe nenit  409 par.1 e lidhur me neni 31 te KPRk-

së. 

 

 

       1.Për piken 1 te dispozitivit  te aktakuzës u Përcakton dënim me burgim ne kohzgjatje prej 4 

( katër )  muajve 

 

          2.Për piken 2 te dispozitivit u përcakton dënim me burgim  ne kohëzgjatje prej 3 ( tre) 

muajve. 

 

Ne baze te nenit 80 te KPK-së , gjykata të pandehurit i  : 

 

                                                                       

                                                                       G J Y K O N  

 

                                        ME DENIM UNIK  ME BURGIM  TË KUSHTËZUAR  

 

Te pandehurit B H i përcakton dënim  Unik ne kohëzgjatje prej 5 (pese ) muajve , e te cilin fare 

nuk do ta vuaj nëse ne afatin prej 1 (një ) viti nuk kryen ndonjë vepër penale , 

 

Te pandehurit A H i përcakton dënim Unik ne kohëzgjatje prej 5 (pese ) muajve , e te cilin fare 

nuk do ta vuaj nëse ne afatin prej 1 (një) viti nuk kryen ndonjë vepër penale , 

 

Te pandehurit obligohen qe ne emër te   paushallit gjyqësor te paguaj shumen prej 20 ( njezet ) 

euro, si dhe 30 (tridhjet ) euro ne emër te taksës për kompensimin e viktimave dhe atë veç e veç 

ne afatin prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet ne kontest civil, 

 

A r s y e t i m 
 

PROKURORIA THEMELORE ne Peje , me dt. 06.01.2016 kundër te pandehurve B. H dhe A 

He   nga J  ,kane ngritur aktakuzë PP-II 1287/15  për vepër penale , te lëndim I lehte trupor nga 



neni 188 par 1 e lidhur nen par 1.4 dhe neni 31 te KPRk së, pengimi i personit zyrtare ne 

kryerjen e detyrave zyrtare  nga neni 409 par.1 e lidhur me neni 31 te KPRK-s,  duke i propozuar 

gjykatës që pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të pandehurin te shpalle fajtor te dënoj sipas 

ligjit ,dhe ta obligoj ne pagimin e shpenzimeve procedurale . 

 

Në shqyrtimin fillestarë të  pandehurit  – pasi që paraprakisht u është lexuar aktakuza  ,  janë  

njoftuar me të drejtat dhe detyrimet procedurale  dhe pasojat  e pranimit përkatësisht të mos 

pranimit të fajësisë- e kanë pranuar fajësinë dhe ka manifestuar keqardhje për atë që i ka 

ndodhur. Këtë pranim fajësie gjyqtari –e ka aprovuar  pasi që paraprakisht e ka marrë pëlqimin e 

prokurorit  të  shtetit   , i bindur se pranim fajësisë të  pandehurit e kanë  bërë ashtu  siç e 

parasheh ligji – vullnetarisht dhe pa u ndikuar nga askush dhe në asnjë mënyrë -e ka pranuar 

konform nenit 248 par.1, te KPPRK-së. 

 

Meqenëse të pandehurit e pranojnë  fajësinë gjyqtari kaloj ne marrjen e vendimit lidhur me llojin 

dhe lartësinë e masës ndëshkuese , me ç ‘rast pati përsyshë te gjitha rrethanat rënduese dhe 

lehtësuese. 

Rrethanat rënduese ne rastin konkret gjyqtari nuk ka gjetur ,kurse nga ato lehtësuese ka çmuar 

pranimin e sinqertë te fajësisë pendimin e thelle për kryerjen e veprës , qëndrimin korrekt ne 

gjykatë , pa dënueshmërinë e mëparshme , dhe kësisoj i gjyqtari mendon dhe është i bindur se 

edhe me një vendim si ne diapozitiv te aktgjykimit ndaj te pandehurit do të arrihet qëllimi i 

ndëshkimit i paraparë nenin 41 te KPRK-së, 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushalli gjyqësor është mare konform nenit 

450 te KPPRK-së,  

 

Me sa u tha me lart konfor nenit 365 te KPPRK-së u vendos si me lart. 

NGA GJYKATA THEMELORE NE PEJE Departamenti i Përgjithshëm me dt. 04.09 .2017 

 

Sekretarja juridike                                                                                                  GJYQTARI 

Lindmire Begolli                                                                                                    Ahmet Rexhaj  

 

KËSHILLA JURIDIKE  

Kundër këtij aktgjykimi lejohet  

Ankesa në afat prej 15 ditësh nga  

Dita e marrjes , Gjykatës të Apelit në Prishtinë  

E përmes kësaj Gjykate . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROVOHET propozimi i të pandehurit për heqje dorë nga kërkesa për hudhje të akuzës dhe 

kundërshtimit të provave, konform nenit 249 dhe 250 të KPP-së 

 

ANULOHET shqyrtimi i dytë dhe të gjitha provat e paraqitura nga prokurori të merren ligjërisht 

të pranueshme dhe gjykata nuk ka gjetur asnjë arsye ligjore për hudhje të aktakuzës konform 

nenit 250 të KPP-së 

 

CAKTOHET shqyrtimi gjyqësor me dt. 11.4.2017, në orën 10:00, palëve prezent iu komunikua 

verbalisht kjo do tu shërbejë si ftesë në mënyrë të rregullt, ndërsa të dëmtuarit dhe dëshmitarit, 

ftesa do ti dërgohet në mënyrë të rregullt. 

 

Shqyrtimi fillestar përfundoi në orën 13:50. 

 

Palët prezent e nënshkruajnë procesverbalin pa vërejtje. 



 

 Prokurori i shtetit         I pandehuri  

 

 

_______________        ____________ 

 

 

V ë r t e t o j n ë 

 

Sekretarja juridike,                           Gj y q t a r i,  

 

 

 

 


