
                                                                                                                             P.nr.531/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-Departamenti i Përgjithshëm - me Gjyqtaren  

Diana Sina, si dhe me procesmbajtësen Lamije Kuqi, duke vendosur në lëndën penale kundër të 

akuzuarit B. (G.) G nga Komuna e Prishtinës, për shkak të veprës penale Mospërfillja e Gjykatës 

nga neni 393 par.1 të KPRK-së, duke vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në 

Gjakovë PP/II.nr.1544/2020 të datës 22.12.2020 për dhënien e Urdhërit ndëshkimor, Gjykata 

jashtë shqyrtimit gjyqësor, me datë 08.01.2021 mori dhe përpiloi këtë:  

 
                                                               A K T GJ Y K I M 

 

            I  akuzuari:                                         

            B. (G.) G data e lindjes . . . në Prishtinë ku edhe banon në rrugën “. . ., nga i ati G. dhe e 

ëma M. e vajzërisë P., i martuar, baba i një fëmije, ka të kryer fakultetin, me profesion ekonomist, 

i gjendjes së mesme ekonomike, me nr. personal . . ., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës; 

 

Ë sh t ë   f a j t o r : 

 

 Sepse: Me dt.26.06.2020 rreth orës 12:00, në Gjakovë rr.". . .", i pandehuri nuk i bindet 

vendimit të plotfuqishëm të Gjykatës dhe atë Aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë me 

numër C.nr.509/2019 të dt.12.07.2019, përkitazi me obligimet e të pandehurit që ndaj palës së 

mbrojtur F. I. të mos ushtrojë dhunë fizike, t`i bërtasë, ta fyej apo ta ofendojë, të mos i afrohet në 

distancë prej 10m, në banesën e saj në Gjakovë dhe në distancë prej 3m kur pala e mbrojtur është 

në vendet publike, mos ta thërret në telefon, apo ta kontaktoj palën e mbrojtur përmes rrjeteve 

sociale, ashtu që i pandehuri duke mos përfillur Gjykatën, ditën kritike i kishte shkruar mesazhe 

palës së mbrojtur duke i kërkuar që ta takonte djalin e tij, me ç`rast i njëjti me veprimet e tij ka 

treguar mos gatishmëri që t`i bindet vendimit të Gjykatës.  

 

            - me çka ka kryer veprën penale Mospërfillja e Gjykatës nga neni 393 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.1544/2020 e datës 22.12.2020. 

Andaj, gjykata  ne kuptim të nenit 4, 38, 39,40, 43, 69, 70,  dhe nenit 393 par.1 të KPRK-

së dhe nenit 365 të KPP-së, të pandehurit i shqipton:                                                     

                                                       D Ë N I M   M E  G J O B Ë      

                                        

       Dënim me gjobë në shumën prej 250 € (dyqind e pesëdhjetë euro), të cilin dënim duhet ta 

paguaj  në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së Aktgjykimit. 

 



 Nëse personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën, Gjykata në bazë të 

nenit 46 par.3 të KPPK-së, dënimi me gjobë do ta zëvendësoi me dënim burgu në kohëzgjatje prej 

7 (shtatë) ditësh, duke llogaritur çdo ditë të qëndrimit në burgim nga 20 € (njëzet euro), të gjobës. 

 

  Detyrohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve procedurale, në emër të paushallit gjyqësor 

të paguaj shumën prej 30,oo €,  ndërsa për programin për kompensimin e viktimave të krimit 

shumën prej 30 euro, e krejt këto në afat prej 15 ditsh, pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 

 

            E dëmtuara F. I. nga Gjakova, Rr.. . ., kompensimin e dëmit mund ta realizojë në kontest 

civil. 

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.1544/2020 të datës 22.12.2020, kundër të pandehurit B. 

(G.) G nga Komuna e Prishtinës, për shkak të veprës penale Mospërfillja e Gjykatës nga neni 393 

par.1 të KPRK-së, të cilës ia ka bashkangjitur kërkesën për dhënien e urdhrit ndëshkimor, 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 shqiptojë 

dënimin me gjobë, me arsyetim se ka prova të mjaftueshme se i pandehuri ka kryer veprën penale 

e cila i vihet në barrë.  

 

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

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. 
 

            Para se të vazhdohet me arsyetim të Aktgjykimit për palën e pa udhëzuar është e nevojshme 

që ti referohet dispozitës së nenit 393 par.1 të KPRK-së e cila dispozitë për kryesin e kësaj vepre 

penale parasheh dënim me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj. 

 

 Gjykata vlerëson se provat që janë bashkangjitur propozimit për dhënien e urdhrit 

ndëshkimor të cilat gjinden në shkresat e lëndës siç janë: 

 

 Raporti i policit të Stacionit policor në Gjakovë, G. U., ID#10215 i dt.26.06.2020; 

 Aktvendimi i Gjykatës Themelore Gjakovë, C.nr.509/19 i dt.12.07.2019; 

 Deklarata e ankueses F. I. e dhënë në polici me dt.26.06.2020. 

 Deklarata e të dyshuarit B. G e dhënë në polici me dt.03.07.2020; 

 Si dhe shkresat tjera në lëndë. 

 

             Gjykata, këtë dënim e ka shqiptuar me bindje se me të njëjtin do të arrihet qëllimi i dënimit 

i paraparë me nenin 38 të KPRK-së, në mënyrë që të parandaloi kryesit nga kryerja e veprave 

penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tij, si dhe të përmbajë personat tjerë nga kryerja e 

veprave penale. 

     

           Vendimi mbi shpenzimet procedurale në emër të paushallit gjyqësor   është marrë konform 

nenit 450 par.1 dhe 2 lidhur me nenin 453 par.l. të KPP-së , si dhe për shpenzimet për programin 



për kompensimin e viktimave të krimit duke u bazuar në nenin 39 par.3 nënpar.3.1 të Ligjit 

Nr.05/L-036.për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

            Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.2 të KPPK-së. 

 

            Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi mbi urdhrin ndëshkimor. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 

Departamenti i Përgjithshëm- 

P.nr.531/2020, më datën 08.01.2021. 

 

Procesmbajtësja                   Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

Lamije Kuqi                                                                                               Diana Sina 

 

 
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. 

 

 

 


