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Numri i lëndës: 2019:179560 

Datë: 09.03.2020 

Numri i dokumentit:     00885764 

 

P.nr.487/19 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË–Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

i vetëm gjykues Drilon Haraçia, me bashkëpunëtorin profesional Driton Sadiku, në lëndën 

penale kundër të pandehurit K.D., Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës penale 

vetëgjyqësia nga neni 410 par.1 të KPRK-së, duke vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë 

Themelore në Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr.750/2019, të datës 13.08.2019, 

për dhënien e urdhrit ndëshkimor, gjykata jashtë shqyrtimit gjyqësor, me datë 09.03.2020 mori 

dhe përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

I pandehuri:  

 

K.D., nga i ati B., e ëma A., e gjinisë A., data e lindjes..., Komuna e Gjakovës, ku edhe 

tani banon, ka të kryer shkollën fillore, bujk, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës me numër personal... 

 

Ë SH T Ë  F A J T O R  

 

 Sepse: Me datë 03.06.2019, rreth orës 10:00, në S., Komuna e Gjakovës, saktësisht në 

oborrin e shtëpisë së të dëmtuarës E.M., ushtron në mënyrë arbitrare të drejtën që mendon se i 

takon dhe në vend që ti drejtohet organit kompetent në atë mënyrë që ditën kritike pas një 

mosmarrëveshje pronësore, i pandehuri i vendos telat rrethues në pronën e të dëmtuarës me 

pretendimin se është i tij, me qëllim që të ia vështirësoj punët normale të dëmtuarës E.M., 

kështu që i pandehuri me veprimet e tij në mënyrë arbitrare ka ushtruar një të drejtë për të cilën 

ka menduar që i takon në vend që ti drejtohet organit kompetent. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale vetëgjyqësia nga neni 410 par.1 të 

KPRK-së.  

 

Andaj gjykata ne kuptim të nenit 495 të KPP-së, jep këtë: 

 

URDHËR  NDËSHKIMOR 

 

Pranohet kërkesa e Prokurorisë Themelore në Gjakovë - Departamenti Përgjithshëm, 

për dhënien e urdhrit ndëshkimor PP/II.nr.750/19, të datës 13.08.2019. 
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Andaj, gjykata  ne kuptim të nenit 4, 38, 40 par.1 pika 1.3, nenit 43, 69, 70 dhe nenit 

410 par.1 të KPRK-së, të pandehurit ia shqipton: 

 

D Ë N I M I N  M E  G J O B Ë 

 

 Në lartësinë prej 200 (dyqind) €uro, të cilin dënim i pandehuri duhet ta paguajë në afat 

prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse i pandehuri nuk dëshiron apo nuk mund ta paguaj dënimin me gjobë në afat prej 

15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi atëherë dënimi me 

gjobë të pandehurit i zëvendësohet me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) ditëve, 

ashtu që për çdo ditë të kaluar në burgim do të llogaritet nga 20 (njëzet) €uro. 

 

E dëmtuara: E.M., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të 

rregullt juridiko-civil. 

 

 Detyrohet i pandehuri që ti paguaj shpenzimet e paushallin gjyqësor në shumë prej 20 

(njëzet) €uro, ndërsa për programin për kompensimin e viktimave të krimit  shumën prej 30 

(tridhjetë) €uro, të gjitha këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Gjakovë–Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

parashtruar aktakuzën me numër PP/II.nr.750/19, të datës 13.08.2019, kundër të pandehurit 

K.D., për shkak të veprës penale vetëgjyqësia nga neni 410 par.1 të KPRK-së, të cilës ia ka 

bashkangjitur kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimorë, me të cilën i ka propozuar gjykatës 

që të pranoi kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimor dhe të merr aktgjykim pa e mbajtur 

seancën e shqyrtimit kryesor, me të cilin të pandehurit do ti shqiptoj dënimin me gjobë, me 

arsyetim se ka prova të mjaftueshme se i pandehuri e ka kryer veprën penale e cila i vihet në 

barrë.   

  

Pas shikimit të shkresave të lëndës dhe provave që gjinden në shkresat e lëndës, 

gjyqtari vetëm gjykues gjeti se janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 493 par.1 të KPP-së dhe 

në kuptim të nenit 495 par.1 të KPP-së, vendosi që ta pranojë kërkesën për dhënien e urdhrit 

ndëshkimor. 

 

 Kjo gjykatë konsideron nga provat e bashkangjitura në shkresat e lëndës dhe atë nga: 

deklarata e të dëmtuarës E.M., e dhënë në Stacionin Policor në Gjakovë, me datë 03.06.2019, 

deklarata e dëshmitarit L.M., e dhënë në Stacionin Policor në Gjakovë, me datë 25.04.2019, 

Raporti i Oficerit i datës 03.06.2019, Certifikata e pronësisë me numër P-..., e datës 

18.04.2019, Historiati i Drejtorisë për Kadaster – Gjeodezi dhe Pronë me numër ..., i datës 

03.05.2019, deklarata e të dyshuarit K.D., e dhënë në Stacionin Policor në Gjakovë, me datë 

03.06.2019, si dhe shkresat tjera në lëndë u vërtetua se i pandehuri ka kryer veprën penale me 

të cilën ngarkohet, andaj gjykata ia shqiptoi dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata konsideron se me dënimin e shqiptuar do të arrihet edhe qëllimi i dënimit, që 

në të ardhmen i pandehuri të mos kryej ndonjë vepër penale të paraparë me ligj.  
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Vendimi mbi udhëzimin e palëve të dëmtuara për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike në kontest civil është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 463 paragrafi 2 të KPP-së.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor është marrë në kuptim të nenit 450 par.1 

dhe par.2 lidhur me nenin 453 par.1 të KPP-së, ndërsa për programin për kompensimin e 

viktimave të krimit është marr konform nenit 39 par.3 nënpar.3.1 të Ligjit Nr.05/L-036 për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

Me sa u tha më lartë, në kuptim të nenit 365 të KPP-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.   

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.487/19, me datë 09.03.2020 

 

Bashkëpunëtori profesional,                                 Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Driton Sadiku                        Drilon Haraçia 

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet kundërshtimi, në afat prej 

8  ditëve, nga dita e marrjes së të njëjtit, në Gjykatën Themelore në Gjakovë. Nëse i  pandehuri 

nuk parashtron kundërshtim në afatin e paraparë ligjor, aktgjykimi merr formën e prerë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


