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Numri i lëndës: 2019:113088 
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Numri i dokumentit:     01168485 

 

 

P.nr.488/19         

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm 

gjykues Murat Hulaj, me pjesëmarrjen e praktikantes ligjore  Edita Ferati,   në çështjen 

penale ndaj të akuzuarit Xh.T. nga Peja, për shkak  të tri veprave penale, lëndim i lehtë 

trupor, parashikuar nga neni 188 par.1 pika 1.4 te KPRK-së, lajmërimi apo kallëzimi i 

rremë, parashikuar nga neni 382 par.1 te KPRK-së, dhe, arratisje e personit te privuar nga 

liria, parashikuar nga neni 397 par.1 të KPRK- së,  duke vendosur sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Pejë, Departamenti për krime të përgjithshme, PP/II nr.1080/19 

të datës 27.05.2019, pas mbajtjes së seancës me datë 27.08.2020,   në  prezencë të Prokurorit 

të shtetit  Arben Hoti, të  akuzuarit Xh.T., mbrojtësit të  akuzuarit, Av. Burhan Shabanaj, i 

caktuar sipas detyrës zyrtare, e ne mungesë te të dëmtuarve D.B. dhe A. T., me dt. 

31.08.2020 mori dhe  publikisht shpalli, ndërsa me dt.04.09.2020,  përpiloi  këtë:   

 

                                                  

A K T GJ Y K I M 

 I  akuzuari,    

 
XH.T., i lindur më 26.01.1988 në Mitrovicë, i biri i S. T. dhe nënës S. T. e gjinisë M., me banim 

në Pejë, Rr. ”...............”- ………, ndërtesa e kuqe, ......., kati i ...., banesa nr..., ka të kryer 

shkollën fillore, punëtor krahu, i martuar, baba i katër fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, 

i njohur sipas letërnjoftimit me numër personal ................, posedon numrin e telefonit ..........., 

recidivist, ka qenë në paraburgim nga dt. 06.05.2019 e deri më datën 05.10.2019, fillimisht nga 

gjyqtari i procedurës paraprake, për 1(një) muaj dhe atë nga data 06.05.2019 e gjerë me datë 

05.06.2019, përderisa nga gjyqtari i çështjes të njëjtit i është vazhduar paraburgimi nga dt. 

05.06.2019 e gjer më datë 05.10.2019, 2 (dy) muaj në paraburgim dhe 2 (dy) muaj të tjerë në 

arrest shtëpiak. Ka qenë në ndalim nga data 27.08.2020, të orës 02:30 të mesnatës në Pejë sipas 

urdhër-arrestit për këtë çështje penale P.nr.488/19 të datës 20.09.2019, dhe për te njëjtin me dt. 

31.08.2020 është revokuar ky urdhër pas mbajtjes se seancës se shqyrtimit gjyqësor, i 

nacionalitetit shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i gjykuar me parë tani gjendet ne liri. 
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ËSHTË FAJTOR 

 

 

Për shkak se:  

 

I. Me dt. 02.08.2018, rreth orës 10:30 min. , ne rr. "............." ne Peje, me dashje i 

shkakton lëndime trupore me pasoja te përkohshme për shëndetin te dëmtuarit-

te miturit D.B., ne atë mënyrë qe pasi i pandehuri takohet me te dëmtuarin dhe 

ia kërkon një duks te markës ‘’..........", ku i dëmtuari kishte refuzuar te ia jep me 

arsyetimin se ishte prone e tij, ne atë moment i pandehuri e sulmon fizikisht 

duke e goditur me grushte ne fytyre ku si pasoje e  këtyre goditjeve te dëmtuarit 

i humbe vetëdija, me ç ‘rast te dëmtuarit sipas raportit te ekspertit mjeko ligjore i  

shkakton lëndime te lehta trupore. 

 

-Me çka ka kryer veprën penale, Lëndimi i lehte trupor, parashikuar nga neni 188 par 1 

pika 1.4 te KPRK-së. 

 

II.  Me date 06.05.2019, rreth orës 00:59 min., ne Stacionin Policor ne Peje, ka bere 

lajmërim te rreme, ne atë mënyrë qe përmes numrit te telefonit ................., 

thërret ne linjën emergjente 192 te policisë duke lajmëruar policinë, se kinse ne 

lagjen "............." ne Peje, është duke u  djegur një shtëpi e  banuar, ne te cilën 

kishte edhe fëmijë, te cilin lajmërim e  kishte bere tri here radhazi, ku ne baze te 

këtij lajmërimi ne vendin e  paraqitur kane dale shërbimi i  zjarrfikësve i 

shoqëruar me policinë, te cilët nuk kane vërejtur ndonjë zjarr, me pas i  

pandehuri i  kontakton prape policinë duke u tallur dhe duke ju thënë se ka bere 

hajgare me te njëjtit. 

 

 -Me çka ka kryer veprën penale, Lajmërimi apo kallëzimi i  rreme, parashikuar nga neni 

382 paragrafi 1  te KPRK-së. 

 

III.  Me dt. 25.05.2019 rreth orës 22:00 nga stacionin policore ne Peje pas lëshimit te 

vendimit për ndalim me numër RLN/lI......... i lëshuar nga Prokuroria Themelore 

ne Peje dhe gjer sa ishte ne mbajte te këtij urdhri arrin te arratise nga ky 

institucion, ne atë mënyrë qe ditën kritike gjer sa i pandehuri ishin ne pritje te 

vendimit për caktimin e  masës për sigurinë e  pranisë se pandehurit ne 

Procedure, arrin ti ve ne lajthim policin A. Sh. i cili ishte ne përkujdesje te tij, 

duke kërkuar se kinse ka nevoje qe te shkoj ne wc dhe pasi kishte hy ne brendi 

te tualetit arrin ta hap dritaren, del ne anën e pasme te objektit dhe ik ne drejtim 

te pa njohur, ashtu qe pas një pune operative nga ana e  Hetuesve policor i  njëjti 

është arrestuar me dt. 06.05.2019 dhe është sjelle ne stacioni Policor.  
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-Me çka ka kryer vepër penale, Arratisje e personit te privuar nga liria, parashikuar nga 

neni 397 par. l te KPRK-së. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar në nenin 7, 8,  9, 10 par.1 17 par.1  21,  38, 39, 40,  43,  të 

KPRK-së, dhe neneve  188  par.1, pika 1.4, nenit 382 par. 1  dhe 397 par. l të KPRK-së, si 

dhe neneve 245, 246, 248, 323, 359, 360,  361, 365, 366, të akuzuarit, Xh.T. i,  

 

Përcakton: 

 

    
-Për veprën penale nga pika I, me dënim burgimi ne kohëzgjatje prej 3 muaj burgim.  

 

-Për veprën penale nga pika II, me dënim burgimi ne kohëzgjatje prej 5 muaj burgim. 

 

-Për veprën penale nga pika III, me dënim burgimi ne kohëzgjatje prej 6 muaj burgim. 

 

Pas unifikimit te dënimeve me burg e ne kuptim te nenit 76 par.1 dhe 2 e lidhur me piken 2.2 te 

pandehurin, e : 

 

GJYKON 

 

-Me dënim burgimi ne kohëzgjatje prej 12 muajve burgim, e në te cilin dënim i llogaritet koha 

e kaluar ne paraburgim dhe arrest shtëpiak nga data 06.05.2019 e deri më datën 05.10.2019. 

 

Detyrohet i akuzuari, që të paguaj shpenzimet e procedurës penale në shumë prej 50 

(pesëdhjetë)€, si dhe paushallin gjyqësor në shumë prej 20 (njëzet)€, ndërsa në emër të 

kompensimit të viktimave të krimit të paguaj shumën prej 30 (tridhjetë)€.   

 

Palët e dëmtuara për realizimin e kërkesës pasurore - juridike udhëzohen në kontest të 

rregullt civil. 

  

-E të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pasi qe aktgjykimi të bëhet i plotfuqishëm. 

                                                     

                                                 

                                                            A r s y e t i m  

 

 

Prokuroria Themelore në Pejë-Departamenti për krime të përgjithshme ka ngrit aktakuzë 

PP/II.nr.1080/19 të datës 27.05.2019,   ndaj të akuzuarit  Xh.T. nga  Peja, rr.”.............”- 

.........., ndërtesa e kuqe, blloku B, kati i II, banesa nr.9,   për shkak  të tri veprave penale, 

lëndim i lehtë trupor, parashikuar nga neni 188 par.1 pika 1.4 te KPRK-së, lajmërimi apo 

kallëzimi i rremë, parashikuar nga neni 382 par.1 te KPRK-së, dhe, arratisje e personit te 

privuar nga liria, parashikuar nga neni 397 par.1 të KPRK- së. 
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Gjykata ka caktuar shqyrtimin  fillestar me  05.06.2019, ku pas leximit të aktakuzës  nga 

ana e Prokurorit të shtetit PP/II Nr.1080/19 të datës 27.05.2019, i pandehuri ka pranuar 

fajësinë për veprën penale nga pika 2 dhe 3 e aktakuzës, përderisa për veprën penale nga 

pika 1 e kishte mohuar pranimin e fajësisë. Gjykata pas marrjes se mendimit te prokurorit 

dhe mbrojtësit te caktuar sipas detyrës zyrtare, ne procesverbal ia kishte aprovuar pranimin 

e fajësisë për veprat penale, lajmërim apo kallëzimi i rremë, parashikuar nga neni 382 par.1 

te KPRK-së dhe, arratisje e personit te privuar nga liria, parashikuar nga neni 397 par.1 të 
KPRK- së.  
 

Të pandehurin dhe mbrojtësin e kishte njoftuar me te drejtat e paraqitjes se kundërshtimit 

te provave dhe kërkesës për hedhje te aktakuzës sa i përket veprës penale nga pika 1 e 

dispozitivit te aktakuzës dhe atë për vepër penale, lëndim i lehte trupor, parashikuar nga 

neni 188 par.1 pika 1.4 i KPRK-së.  

 

Pas pritjes se kundërshtimeve dhe kërkesës për hedhje te aktakuzës, këto te fundit te 

shfrytëzuara nga i pandehuri, gjykata kishte sjellë aktvendim me te cilin kishte refuzuar 

kundërshtimet dhe kërkesën e tyre për hedhjen e aktakuzës dhe pushim te procedurës 

penale, duke i shpallur provat e aktakuzës si TE PRANUESHME1. 

 

E te cilin aktvendim sipas ankesës se paraqitur nga mbrojtësi i te pandehurit, Gjykata e 

Apelit nen shenjen PN.1.DP.nr.570/2019 e dt. 18.06.2019,e ka refuzuar si te pabazuar duke 

vërtetuar aktvendimin e shkalles se pare te Gjykatës Themelore ne Pejë.  

 

Ndërkohë gjykata ka caktuar mbajtjen e seancës se shqyrtimit gjyqësor, dhe në pamundësi 

te sigurimit te pandehurit e pas marrjes se njoftimit/raportit policor te dt.01.09.2019 ndaj te 

pandehurit është lëshuar urdhër arrest me dt. 20.09.2019 për tu siguruar prania e tij ne 

procedure. 

 

Me dt.27.08.2020, Gjykatës iu krijuan kushtet për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor ndaj te 

pandehurit pasi qe ky i fundit ishte kapur nga policia dhe i njëjti është sjellë ne Gjykate me 

datë te cekur. 

 

Ne seancën e shqyrtimit gjyqësor kanë marrë pjesë Prokurori i Shtetit, i pandehuri Xh.T. si 

dhe mbrojtësi i caktuar sipas detyrës zyrtare tani Av. Burhan Shabanaj, mungon i dëmtuari 

D.B., e qe sipas fletë kthesës rrjedh konstatimi i postë shpërndarësit të kësaj gjykate se në 

këtë adresë banon familja D. dhe B. dhe se ky person është i panjohur ne këtë adresë.   

 

Meqenëse, i pandehuri sipas aktakuzës PP/II Nr.1080/19 të datës 27.05.2019 për tri vepra 

penale e qe sipas pikës 2 dhe 3 qe ne seancën e shqyrtimit fillestar kishte deklaruar fajësinë 

, gjykata ne ketë seance te shqyrtimit gjyqësor ka proceduar ne raport me te pandehurin 

vetëm për vepër penale për te cilën me herët e kishte mohuar pranimin e fajësisë dhe atë te 

lëndimit te lehte trupor, parashikuar nga neni 188  par.1 pika 1.4 te KPRK-së. 

                                                 
1 Aktvendimi P.nr.488/19 i dt. 19.07.2019 
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Në këtë rast gjykata në shqyrtim gjyqësor e pasi qe te pandehurit serish iu ka lexuar 

aktakuza PP/II Nr.1080/19 të datës 27.05.2019, sa i përket veprës penale nga pika 1 e qe pas 

leximit te aktakuzës i pandehuri Gjykatës i deklaroi se e ka kuptuar dhe nuk ka nevoje për 

sqarime shtesë, te njëjtin e ka udhëzuar për  rëndësinë dhe pasojat e pranimit të fajësisë dhe 

i akuzuari  ka deklaruar se i ka kuptuar natyrën dhe pasojat e fajësisë dhe në mënyrë 

vullnetare dhe me vetëdije e pranon fajësinë, për veprën penale të lëndimit të lehtë trupor 

sipas pikës I të dispozitivit të aktakuzës duke u deklaruar se kam qenë i gatshëm edhe me herët  

ta pranoj fajësinë në shqyrtimin fillestar por kam qenë keq informuar nga avokatja, ku e njëjta 

ka insistuar të mos e bëj një gjë të tillë, i vjen keq që ka ndodhur, dhe i premton gjykatës që në 

të ardhmen nuk do përsërisë veprime të tilla, pranimin e fajësisë për veprat penale nga pika II 

dhe III e ka bërë në shqyrtimin fillestar dhe edhe për këtë vepër ka qenë i gatshëm të pranojë 

fajësinë por për arsye të tjera është penguar. 
 

Prokurori i shtetit ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, 

sepse pranimi i fajësisë është i mbështetur në provat që ekzistojnë në shkresat e lëndës dhe 

kërkon nga Gjykata që  të  bënë  këtë  pranim të fajësisë së të akuzuarit.  

 

Po ashtu, mbrojtësi i te pandehurit Xh.T., av. Burhan Shabanaj deklaroi se meqenëse i 

pandehuri në mënyrë të vullnetshme bëri pranimin e fajësisë të njëjtit nuk i bëjmë vërejtje dhe 

nuk e kundërshtojmë pas parasysh që paraprakisht me të jam konsultuar, i kam shpjeguar për 

pasojat dhe privilegjet e pranimit të fajësisë përkatësisht kushtet dhe i njëjti i ka kuptuar këto 

kushte që ia kam sqaruar dhe në mënyrë vullnetare më është deklaruar se do e pranoj fajësinë, 

andaj mbi këtë bazë kërkoj nga gjykata ta aprovoj pranimin e fajësisë për veprën penale 

lëndimi i lehtë trupor. 

 

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

paraqet  shprehje  të  lirë  të vullnetit të akuzuarit, pasi që ai e ka  kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë për veprat penale te pranuara ne seancën e shqyrtimit fillestar 

dhe ne seancën e shqyrtimit gjyqësor. 

 

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

akuzuarit dhe ka vërtetuar se nuk ekziston ndonjë rrethanë për hedhje të aktakuzës 

konform nenit 253 të KPPK-së, 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 dhe me pas me shqiptimin e dënimit.  

 
Prokurori i Shtetit ne PTH ne Pejë, ne fjalën përfundimtare deklaron: meqenëse gjykata mori 

aktvendim për aprovimin e pranimit të fajësisë nga i pandehuri, prokuroria do të deklarohet 

vetëm lidhur me rrethanat që ndikojnë në përcaktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit ashtu që 

përveç rrethanave lehtësuese gjykatës i propozojmë që të marrë parasysh edhe rrethanat 

rënduese e të cilat janë por nuk kufizohen në moshën e viktimës për veprën nga pika I, shkallën 

e lartë të dashjes për veprat nga pika II dhe III, dhe dënimet e mëparshme të cilat i janë 

shqiptuar të pandehurit në gjykatat e Kosovës. 
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Mbrojtësi i te pandehurit Xh.T., av. Burhan Shabanaj ne fjalën përfundimtare ka deklaruara; në 

situatën e krijuar procedurale, pas pranimit të fajësisë me aktvendim nga ana e gjykatës e lutim 

gjykatën që në matjen e dënimit të ketë parasysh këto rrethana lehtësuese: pranimin e fajësisë, 

shprehjen e keqardhjes nga ana e të pandehurit, zotimin e të njëjtit se nuk do e përsëris veten, 

rrethanat familjare në të cilat jeton, i njëjti është kryefamiljar, ka 4 fëmijë të vegjël, është i 

papune, i gjendjes së dobët ekonomike andaj në të gjitha këto rrethana e lutim gjykatën të bëjë 

individualizimin e dënimit ashtu që mbi të lartcekurat të japë dënim në minimumin e paraparë 

ligjor po ashtu konsiderojmë se nuk ka kushte as rrethana që i njëjti të konsiderohet recidivist 

pasur parasysh faktin se vepra duhet të jenë të njëjta dhe për motive të njëjta po ashtu duke 

pasur parasysh edhe parimin bazë të sistemit juridik penal të Kosovës e që është qëllimi i 

dënimit rehabilitimi i kryesit të veprës penale e jo hakmarrja ndaj të njëjtit e lusim edhe njëherë 

gjykatën të ketë parasysh këto fakte dhe të japë dënim minimal. 

 

 

I pandehuri Xh.T. ne fjalën përfundimtare ka deklaruar; jam penduar për krejt çka ka ndodhur, 

betohem që do mundohem maksimalisht të përmirësoj jetën dhe të bëhem njeri familjar.  

 

 

Andaj gjykata duke u gjendur para këtyre fakteve siç janë pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, si dhe duke pasur parasysh provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës siç janë:   

- Raporti i policit Male Morina, me nr. 2019-DA-0834 i datës 24.04.2019;  

- Raporti i policit Rasim Mujaj, me nr. 2019-DA-0834 i datës 24.04.2019;  

- Raporti i policit A. Sh., me nr. 2019-DA-0834 i datës 24.04.2019;  

- Raporti i policit Hasan Buçaj, me nr. 2019-DA-0834 i datës 24.04.2019; ·11  

- Raporti fillestar i incidentit me numër 2018-DA-1513 i dt. 03.08.2018  

- Raporti i spitalit te emergjencës ne Peje me numër protokolli 15505 për te 

dëmtuarin D.B.,  

- Fotoalbumi qe ka te beje me rastin penale me numër 2018-DA-1513 

- Raporti fillestar i incidentit me numër 2019-DA-0657 te dt. 07.04./2019.  

- Raporti i policit Faruk Muqolli me numër 2019-DA-0657 i dt, 09.04.2019  

- Kërkesa për identifikimin e abonentit për numrin e telefonit 049-454-616 

- Deklarata e dëshmitares A. T. e dhënë ne Prokurori me dt.17.05.2019  

- Deklarata e te dëmtuarit -dëshmitarit D.B. te dhënë ne Prokurori me dt. 24.052019, 

si dhe shkresat tjera te lendes, vërtetojnë gjendjen faktike te përshkruar ne 

dispozitiv te aktakuzës/aktgjykimit se i pandehuri Xh.T. ka kryer veprën penale nga 

pika I, II dhe III te aktakuzës. Dhe për këtë gjykata e gjen se i njëjti është penalisht  

përgjegjës dhe i fajshëm.   

 
Duke vendosur mbi vendimin mbi dënim konform nenit 69 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 ka pranuar fajësinë për dy veprat penale nga pikat II dhe III qe ne seancën 

e shqyrtimit fillestar ndërsa veprën penale nga pika I ne seancën e shqyrtimit gjyqësor, është 

baba i katër fëmijëve te vegjël, i papunë dhe mbajtës i familjes, ku i pandehuri shprehi 

keqardhjen dhe pendimin e tij për sjelljet e tij devijuese, dhe u betua që do mundohet 

maksimalisht të përmirësojë jetën dhe të bëhet njeri familjar, ndërkaq nga  rrethanat  rënduese  

për  të  akuzuarin  e  lartcekur  gjykata gjen se i akuzuari është recidivist ku i njëjti gjate 

shqyrtimit e ka pohuar qe është recidivist edhe vet personalisht dhe se në vitin 2015 kam qenë i 
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dënuar për një mosmarrëveshje me policinë, kam qenë i dënuar 1 vit e gjysmë me kusht, edhe 

në Mitrovicë kam qenë i dënuar, kam vuajtur dënime të shumta për vepra penale të ndryshme: 

Vjedhje, rrahjes dhe së fundmi në vitin 2016 nuk kam vuajtur dënim. Në vitin 2020 kam 

vuajtur dënim nga dt. 26.01.2020 deri më 12.06.2020 për veprën penale të lëndimit të lehtë 

trupor, deklarime këto te pohuara nga vetë i pandehuri gjate seancës se shqyrtimit gjyqësor. 

 

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

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

përgjegjësisë penale të tij 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 akuzuarit 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 38 të KRPK-së.   

Gjykata, vendimin për detyrimin e të akuzuarit që konform dispozitës së nenit 463 par.2, të 

paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor në përputhje me nenin 

450 par.1, 2 nën.par.2.7 të KPPK-ës.  

 

Obligohet i akuzuari që në emër të kompensimit të viktimave të paguaj shumën prej 30 €,  

konform dispozitës së  nenit  39  par.1.2.3  nënpar.3.1  nga ligji për kompensimin e 

viktimave.  

 

Gjykata konform dispozitës së nenit 463 par.2 të KPPK-së, palët e dëmtuara, për realizimin  

e kërkesës pasurore – juridike e udhëzoi në kontest civil.   

 

 Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 365, lidhur me nenin 370 të KPPK-

së, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË 

-Departamenti i përgjithshëm P.nr.488/19 

 

Praktikante ligjore                                                                            Gjyqtari i vetëm gjykues,       

Edita Ferati                                                                                            Dr.sc.  Murat Hulaj            

 

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. 


