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Numri i lëndës: 2019:092573 

Datë: 01.11.2019 

Numri i dokumentit:     00620043 

P.nr.276/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Përgjithshëm, Gjyqtarja 

Ilirjana Hoti, me sekretaren juridike Flutur Nagavci, në çështjen penale kundër të akuzuarit A.Sh., 

K.Gjakovë, për shkak të veprës penale mospërfillje e gjykatës  nga neni 401/1 të KPRK-së, sipas 

Aktakuzës të Prokurorisë Themelore-DP në Gjakovë, PP/IInr.474/19 të dt.16.04.2019, në 

shqyrtimin fillestar të mbajtur më datë 28.10.2019, në prani të Prokurorit të shtetit Anton Hasanaj, 

dhe të akuzuarit, të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli ndërsa përpiloi me dt.29.10.2019 këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari A.SH., K.Gjakovë, i birit Sh. dhe i nënës Gj. e gjinisë K., data e lindjes..., ka të 

kryer shkollën e mesme, pensionist, i martuar, atë i 3 fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Rep. Së Kosovës,  numer personal... 

 

Ë s h t ë     f a j t o r 

Sepse : 

 -  Me dt. 27.03.2019, K. Gjakovë, nuk i bindet vendimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, 

Divizioni Civil, në atë mënyrë që të pandehurit A. në bazë të Aktvendimit të gjykatës së lartcekur 

me nr. C.nr.253/17 i është ndaluar të disponoj Njësinë Kadatrale nr. ...,dhe ..., deri në përfundimin e 

kësaj ç’ështje kontestimore, mirëpo i njëjti në datën e lartcekur ka filluar punimet me eskavator për 

hapjen e një kanali për vendosjen e gypave për ujëra të zeza. 

-me çka ka kryer veprën penale mospërfillja e gjykatës nga neni 401 par.1 të KPRK-së 

 Andaj  Gjykata  në bazë te nenit 4, 7, 17 par.1, 41, 42, 49,50, 51,52, 73, 74, dhe neni 401 

par.1 të KPRK-së dhe nenit 365 të KPP-së, të akuzuarit i shqipton : 

 

DËNIM ME KUSHT 

 

  Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet  

nëse i akuzuari brenda kohës se verifikimit në afatin prej 1 (një) viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër 

penale. 

 

 I dëmtuari për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil., 
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          Detyrohet i  akuzuari që ti paguaj shpenzimet procedurale  dhe atë në emër të paushallit 

gjyqësor shumën prej nga 30,00-€, në afat prej 15 ditësh, e krejt këtë pas plotfuqishmërisë së këtij 

Aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

  Prokuroria  Themelore në Gjakovë, me aktakuzën PP/IInr.474/19 të dt.16.04.2019 , ka 

akuzuar të pandehurin A.Sh., K. Gjakovë, për veprën penale mospërfillja e gjykatës nga neni 401/1 

të KPRK-së. 

 

 Gjykata konstaton se për të akuzuarin A.Sh. me dt. 23.10.2019, ka pezulluar procedurën 

penale -mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor me aktvendimin P.nr. 276/19,  pasi që  nga st. policor me dt. 

22.10.2019 me nr. ref. 04/1-08-GJ-S-340/19, duke vepruar sipas urdhëresës së gjykatës, jemi 

njoftuar se i akuzuari A.Sh.  është kërkuar në shtëpinë e tij, por sipas informatave nga bashkëshortja 

e vëllai te tij i njëjti së bashku me familje gjendet në Zvicër ku të njëjtit kanë siguruar edhe nr. tel  

..., të vëllai te akuzuarit. Është përpiluar edhe urdhër arresti po i njëjti nuk është përcjellë Stacionit  

policor  meqenëse i njëjti është paraqitur në gjykatë me dt. 28.10.2019, me arsyetim   se i njëjti  nga 

shtetit i Zvicrës ka ardhur me dt. 22.10.2019 ne ora 23.00 pasi që ka pasur rast vdekje , dhe me te 

njoftuar lidhur për ftesën n është paraqitur vullnetarisht, për çka gjykata te njëjtën e ka proceduar .   

 

        Prokurori i shtetit Anton Hasanaj, në shqyrtimin fillestar me dt.28.10.2019, lexoi aktakuzën  

PP.nr. 474/19 të dt.16.04.2019, dhe deklaron se mbetet  në tërësi pranë aktakuzës, por sa i përket te 

dhënave personale të të pandehurit të konstatohen si në procesverbal e shqyrtimit fillestar . 

 

I akuzuari  A.Sh., në shqyrtimin fillestar duke u deklaruar lidhur me fajësinë thekson se e 

pranon në tërësi fajësinë sipas aktakuzës me të cilën pandehet duke i ditur edhe më parë pasojat e 

pranimit të fajësisë dhe atë në mënyrë vullnetare dhe pa presion, shtojë se me pranimin e fajësisë 

jam penduar për veprën e kryer duke mos ditur se jam duke bërë këtë vepër penale për të cilën 

pandehem, meqenëse sipas aktvendimit kontestues kam menduar që mos të kryej punime në 

pasllom e jo në parcelën që është objekt për të cilën po zhvillohet procedura,  i propozoi gjykatës që 

duke marr parasysh rrethanat lehtësuese si pranimi i fajësisë, premtimi se në të ardhmen do të jem 

më i kujdesshëm dhe nuk do të përsëris një veprim të tillë, si dhe faktin se më parë nuk kam ra 

ndesh me ligjin të më shqiptojë një dënim më të butë. 

 

   Duke u deklaruar lidhur me pranimin e fajësisë Prokurori i shtetit Anton Hasanaj, deklaron se 

nuk e kundërshton pranimin e fajësisë pasi që i njëjti është i vetëdijshëm për pasojat dhe favoret 

juridike të pranimit të fajësisë, nga vet pranimi i fajësisë është vërtetuar në tërësi gjendja e plotë dhe 

e drejtë faktike si në dispozitivin e aktakuzës me nr. PP/II.nr. 474/19  me dt. 16.04.2019, andaj nga 

gjykata kërkojë që të njëjtin ta shpallë, fajtor dhe ta dënojë në bazë te ligjit. 

   

 Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Në tërësi u vërtetua se i akuzuari A.Sh.: - me dt. 27.03.2019, K. Gjakovë, nuk i bindet vendimit 

të Gjykatës Themelore në Gjakovë, Divizioni Civil, në atë mënyrë që të pandehurit A. në bazë të 

Aktvendimit të gjykatës së lartcekur me nr. C.nr.253/17 ,i është ndaluar të disponoj Njësinë 

Kadastrale nr. ...,dhe ..., deri në përfundimin e kësaj çështje kontestimore, mirëpo i njëjti në datën e 

lartcekur ka filluar punimet me ekskavatorë për hapjen e një kanali për vendosjen e gypave për 

ujëra të zeza. 
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Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit formohen 

të gjitha elementet e veprës penale të përshkruara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka 

vendosur që të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ta gjykojë në bazë të ligjit, më parë duke vërtetuar 

përgjegjësisë penale juridike te tij. 

Me rastin e matjes së dënimit, gjykata ka pasur parasysh të gjitha rrethanat nga neni 69 të 

KPRK-së, të cilat ndikojnë në zbutjen apo ashpërsimin e dënimit. Rrethana rënduese nuk gjeti 

ndërsa si rrethana lehtësuese gjykata ka vlerësuar personalitetin e të akuzuarit se është baba i tre 

fëmijëve, moshën e tij i cili është pensionist. Ndërsa si rrethana posaçërisht lehtësuese gjykata 

vlerësoi pranimin e fajësisë në shqyrtimin fillestarë, shprehjen e keqardhjes për veprën e kryer, 

premtimi se një veprim i tillë nuk do të përsëritet, si dhe faktin se më parë nuk ka ra ndesh me ligjin 

rrethana këto të cilat ndikuan që Gjykata ti zbatoi dispozitat e zbutjes së dënimit të parapara me 

nenin 73 të KPRK-së. Gjykata të akuzuarit i shqiptoi dënim me burg në kohëzgjatje prej 3(tre) 

muajve i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës se verifikimit në afatin prej 

1(një) viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale me bindje se edhe me këtë dënim do të arrihet 

qëllimi i dënimit i paraparë nga neni 41dhe 49 të KPRK-së dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas 

bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të 

cilat i posedon i akuzuari dhe se ky sanksion  do të ndikoj tek i akuzuari që në të ardhmen të mos 

kryej vepra penale, si dhe do të ndikoj tek të tjerët në ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit. 

  

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

juridike është marrë konform nenit 463 te KPPK-ës    

 

            Vendimi mbi shpenzimet procedurale, është bazuar në dispozitat e nenit 450 par.1dhe 2 nën 

paragrafi 2.6 te KPPK-së. 

 

                        Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi .              

                                           GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 

                                               P. nr.276/19 më datë 29.10.2019 

 

Sekretarja juridike,                  Gj y q t a r j a, 

Flutur Nagavci                              Ilirjana Hoti 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund të paraqitet ankesë ,në afatin prej 15                                     

ditësh nga dita e marrjes së tij në dorëzim, Gjykatës së Apelit në                

Prishtinë. Ankesa në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj 

Gjykatë.       
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