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Numri i lëndës: 2018:059570 

Datë: 03.09.2019 

Numri i dokumentit:     00490517 

 
 

 
P. nr. 371/16 

NË EMËR TË POPULLIT 

Gjykata Themelore Gjakovë/ Dega Malishevë- Departamenti i Përgjithshëm- gjyqtari i vetëm 
gjykues Njazi Morina, me Zyrtarin e Lartë për Bashkëpunim Profesional Visar Morina, në 
lëndën penale kundër të akuzuarit H. (Z.) K. nga fshati B., Komuna e Malishevës, për shkak të 
veprës penale të vetëgjyqësisë nga neni 418 par. 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 
Themelore në Gjakovë PP. nr. 1556/2016, të datës 24.11.2016, në shqyrtimin fillestar të 
mbajtur më datën 17.06.2019, në prezencën e prokurorit te shtetit Mone Syla, përfaqësuesit të 
dëmtuarit O. M., Av. D. K. nga Malisheva, të akuzuarit H. K., dhe mbrojtësit të tij Av. F. M. 
nga Malisheva, më datën 20.06.2019 mori dhe publikisht shpalli këtë: 
 
 

 
A K T G J Y K I M  

 
I akuzuari H. K., nga i ati Z., e ëma H., e gjinisë B., i lindur më datën ...., në fshatin B., 
Komuna e Malishevës, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar, atë i 4 fëmijëve, i 
gjendjes së mesme ekonomike, ka të kryer dy klasë të shkollës fillore, me numër personal ..... 
 

ËSHTË FAJTOR 
Sepse, 

 
Me datë 26.08.2016 në orë të pacaktuar në vendin e quajtur G. te B., Zona Kadastrale K., 
Komuna e Malishevës, ushtron në mënyrë arbitrare të drejtën që mendon se i takon në vend se 
t’i drejtohet organit kompetent, në atë mënyrë i pandehuri edhe përkundër faktit se gjykata ka 
lëshuar Aktvendim- për caktimin  e masës së sigurisë me nr. Punues C. nr. 32/2014 të datës 
09.07.2014 lëvron parcelën kadastrale nr. P- .... e evidentuar në emër të dëmtuarit O. M. nga 
fshati Q., Komuna e Malishevës, sipas flet posedimit me nr. ... të datës 19.12.2013 me çka ka 
shkelur vendimin  e lartcekur pas vendos gjykata çështjen në mënyrë meritore. 
 

-me çka ka kryer veprën penale të vetëgjyqësisë nga neni 418 par. 1 të KPRK-së. 

Andaj, gjyqtari i vetëm gjykues në bazë të nenit 4,41,42,43,46,49,50,51,52,73,74,418 par. 1 të 

KPRK-së dhe neneve 248 dhe 365 të KPPRK-ës, të pandehurit i shqipton: 
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DËNIM ME KUSHT 

Ashtu që i pandehuri H. K. dënohet me dënim burgim në kohëzgjatje prej pesë (5) muajve, i 

cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i pandehuri në periudhën kohore prej një (1) viti nuk 

kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

 

Detyrohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguaj  shumën prej 

30.00 €, në afatin prej 15 ditëve nga dita e  plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

I dëmtuari O. (M.) M. nga fshati Q., Komuna e Malishevës, për realizimin e kërkesës pasurore 
juridike udhëzohet në kontest civil.  

 

 

A r s y e t i m  
 
Prokuroria Themelore në Gjakovë, pranë kësaj gjykate ka paraqitur aktakuzë PP. nr. 
1556/2016, të datës 24.11.2016, kundër të akuzuarit H. (Z.) K. nga fshati B., Komuna e 
Malishevës, për shkak të veprës penale të vetëgjyqësisë nga neni 418 par. 1 të KPRK-së. 
 
Gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin fillestar me dt. 17.06.2019, dhe pas leximit të 
aktakuzës nga prokurori i shtetit, të pandehurit iu dha mundësia për ta pranuar fajësinë apo të 
deklarohet i pafajshëm. 
 
Pas deklarimit të pandehurit se ndjehet fajtor për kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet 
nga Prokuroria, gjykata me Aktvendim pranoi pranimin e fajësisë nga i pandehuri pasi që është 
bindur plotësisht se ishte i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë. 
 
Prokurori i shtetit jep mendim se meqenëse tani këtu i pandehur ka pranuar fajësinë me 
vetëdije të plotë duke i ditur me parë pasojat dhe favoret e pranimit ta fajësisë i cili 
është akuzuar per veprën penale vetë gjyqësi e që edhe vete ne deklaratën erdhën 
lidhur me këtë lëndë ka deklaruar se ditë kritike bashkë me djalin e tij ka qenë duke 
lëvruar ne token e vet duke mos ditur ka kaluar kufijtë e tokës se vet ne fshatin K. ne 
vendin e quajtur G., dhe gabimesh ka hyre ne prorën kontestues sipas vendimi të 
lëshuar të gjykatës per çka edhe sot flet fakti se këtë çështjeje e ka rregulluar me te 
dëmtuarin  dhe e ka hequre edhe padinë nga gjykata me çka deklaroj edhe sot se 
aktakuza është e bazuar ne fakte dhe prova, dhe pajtohen me pranimin e fajësisë nga 
ana e të akuzuarit. 
 
Përfaqësuesi i të dëmtuarit O. M. av. D. K. deklaron se ne këtë lëndë penale është e pa 
kontestueshme se i akuzuar per tri vite me uzurpim arbitrar kanë hyre ne pronën e te 
dëmtuarit O. M., e ka shfrytëzua e ka marre frytet nga ajo pronë përveç kësaj të 
dëmtuarit edhe fizikisht nuk e ka lajmëruar se ka hyre ne pronën  e tij edhe pse ka pa 
flete posedues per legjitimitetin juridik dhe faktik. Bazuar ne këto prova materiale i 
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propozojmë gjykatës që të shqiptoj dënimin adekuat konform dispozitave penale. 
Gjatë kësaj periode i dëmtuari ka pësuar dëm material prandaj paraqet kërkesë 
pasurore juridike per kompensimin e dëmit që është shkaktuar për 3 vite, per te cilin 

edhe ne aktakuzë është shënuar shuma fikse per te cilën akuzohet i pandehuri. 
 
Mbrojtësi i të akuzuarit H. K., av. F. M., deklaron se pasi që i mbrojturi im H. K., para 
gjykatës deklarohet lidhur me pranimin e fajësisë me arsyetimin se edhe ma herëte 
çështja në fjalë ka qenë çështje ne civile, per pronën në konteste per te cilën akuzohet, 
me tepër se dy vite, e ka liruar atë pronë duke tërheq edhe padinë ndaj O. M., pran 
Gjykatës Themelore Gjakovë Dega Malishevë C. nr. 32/14. Kështu që bazuar në to 
përfundimisht kërkoj nga gjykata që ne rast të marrjes së sanksiononit penale të 
shqiptoj një nga dënimet alternative duke pasur parasysh kushte dhe rrethanat ne 
veçanti ato lehtësuese, duke marrë parasysh edhe moshën, kështu që të jetë një dënim 
më kusht. 
 
I pandehuri H. K., deklarohet i fajshëm për akuzën, të njëjtën pronë e kom lëshuar dhe kemi 
bere marrëveshje me O. M. M. nga fshati Q., Komuna e Malishevës. 
 
Nga thëniet e vet të pandehurit në shqyrtimin fillestarë u vërtetua se aj me datë, kohë dhe vend 
si në diapozitivin e aktakuzës së ngritur ndaj tij ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 
Po ashtu nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë: Raportin Fillestar të Incidentit 
nr. ... dt. 26.08.2016; Raporti policor mbi marrjen ne pyetje të dëshmitarit- dëmtuarit O. M. nr. 
... dt. 26.08.2016; Raporti policor mbi marrjen ne pyetje të dyshuarit/ pandehurit H. K. nr. ... dt. 
26.08.2016; foto dokumentacioni; Certifikata nr. ... të datës 19.12.2013 me P- ... e evidentuar 
në emër të dëmtuarit O. M.; Aktvendimi i  Gjykatës Themelore në Gjakovë– Dega në 
Malishevë C. nr. 32/14 të datës 09.07.2014; raporti i oficerit B. Z. .... dt. 26.08.2016; raporti i 
oficerit Z.K. dt. 17.09.2016; raporti i oficerit H. H. dt. 01.06.2016; raporti i oficerit H. H. dt. 
05.06.2015, si dhe shkresat tjera te lendes. 
 
Gjykata me pranimin e fajësisë nga i pandehuri ka vlerësuar se janë përmbushur kushtet ligjore 
që pranimi i fajësisë të aprovohet nga ana e gjykatës. Gjykata ka aprovuar deklarimin e 
pranimit të fajësisë nga i pandehuri dhe vlerëson se ky pranim i fajësisë është i mbështetur edhe 
në provat që gjenden në shkresat e lëndës, të gjitha këto vërtetojnë në mënyrë bindëse për 
gjykatën elementet inkriminuese të veprës penale e ku krijohet edhe figura në tërësi e veprës 
penale që ka kryer i pandehuri, andaj mbi këtë bazë edhe gjykata i ka vlerësuar këto prova dhe 
deklarimin e pranimit të fajësisë nga i pandehuri e ka pranuar si të tillë. 
 
Gjykata me rastin e matjes së dënimit ka marrë për bazë edhe rrethanat që ndikojnë në llojin 

dhe lartësinë e dënimit duke u bazuar në nenet 73,74 të KPRK-së, ashtu që rrethanë posaçërisht 

lehtësuese ka marrë faktin se i pandehuri ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën 

akuzohet, është hera e pare qe e ka kryer një vepër penale, është mbajtës i katër fëmijëve, 

pronën kontestuese ja ka liruar te dëmtuarit me te cilin kanë bere marrëveshje, nga ajo dite nuk 

kane pasur problem, pronën kontestuese e ka liruar pa dy viteve, ndërsa si rrethanë rënduese 

gjykata mori faktin se me këtë lloj të veprës penale është dëmtuari O. M., po ashtu edhe 

mënyrën e kryerjes së kësaj vepre penale si dhe motivin e kryerjes së kësaj vepre penale e cila 

në këtë rast ishte ushtrimi në mënyrë arbitrare të pronës së të dëmtuarit, të gjitha këto rrethana 

ndikuan që Gjykata ti zbatoi dispozitat e zbutjes së dënimit të parapara me nenin 73 të KPRK-
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së, Gjykata të akuzuarit i shqiptoi dënim me burgim në kohëzgjatje prej pesë (5) muajve, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i pandehuri në periudhën kohore prej një (1) viti nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale, me bindje se edhe me ketë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit i 

paraparë me dispozitën e nenit 41 të KPRK-së. 

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marr bazuar në 

nenin 450 par. 2.6 të KPP-së. 

 
Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizim e kërkesës pasurore 
juridike, është marrë bazuar në nenin 463 paragrafi 2 të KPPK-së. 

 
Nga sa u tha më lart, e në bazë të nenit 365 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 
aktgjykimi.  
 

GJYKATA  THEMELORE  GJAKOVË/ DEGA MALISHEVË 
DEPARTAMENTI  I  PËRGJITHSHËM 

P. nr. 371/16,  Datë: 20.06.2019 
 

                                                                                                                               
Gjyqtari  

                                                                       
Njazi MORINA 

 
KËSHILLË JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë,  në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e 
pranimit të tij. Ankesa dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe 
gjykatën. 


	Arsyetim



