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Numri i lëndës: 2018:061660 
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Numri i dokumentit:     01359946 

 

P.nr.15/2018 

 

 

    NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC/Divizioni Penal, gjyqtari i 

vetëm gjykues Ilir Rashkaj, me pjesëmarrjen e procesmbajtësit Shani Canziba, sekretar juridik i 

kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të akuzuarve H. Sh. dhe H. Sh., që të dy nga Rahoveci, 

për shkak të veprës penale të vetëgjyqësisë, në bashkëkryerje, nga neni 418 paragrafi 1, lidhur 

me paragrafin 31 të KPRK-së, të akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë-

Departamenti i Përgjithshëm, PP.nr.446/2017 të datës 18.01.2018, në shqyrtimin gjyqësor 

publik, të mbajtur me datë 03.12.2020, në prezencën e Prokurorit të Shtetit Kastriot Memaj, të 

akuzuarit H. Sh. dhe mbrojtëses së tij, Av. A. H., dhe të akuzuarit H. Sh., të njëjtën ditë mori dhe 

publikisht shpalli, ndërsa me datë 10.12.2020, përpiloi këtë:  

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Të akuzuarit, 

 

H. Sh., nga i ati S., dhe e ëma S., e lindur S., i lindur me dt. ..., në Rahovec, ku dhe tani jeton, rr. 

“Xh. H.”, p.nr., me numër personal ..., ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, i ati i dy fëmijëve, 

i gjendje së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i padënuar, 

ndaj tij nuk zhvillohet procedurë tjetër për ndonjë vepër penale, dhe 

 

H. Sh., nga i ati M., dhe e ëma S., e lindur S., i lindur me dt...., në Rahovec, ku edhe tani jeton, 

rr. ”Xh. H.”, p. Nr., me numër personal ..., ka të kryer shkollën e mesme, i pamartuar, i gjendjes 

së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i padënuar, ndaj tij nuk 

zhvillohet procedurë tjetër për ndonjë vepër penale. 

 

 

JANË FAJTORË 

 

Sepse, me dt.19.03.2017, rreth orës 20:30 minuta, në Rahovec, rr. ”Xh. H.”, në vend që ti 

drejtohen organit kompetent, për realizimin e të drejtave të tyre që mendojnë se u takojnë, në 

bazë të kontratës për shitblerjen e paluajtshmërisë nr. ILRP 1427 dhe nr.referenc.649/15, të 

dt.02.06.2015, të lidhur para noterit në Rahovec, ndërmarrin veprim arbitrar ndaj të dëmtuarit 

Sh. J., pronar i kompanisë “P. C.”, si të pa kënaqur për mos veprim nga i dëmtuari, sipas kontratës 
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së shitblerjes, për eliminimin e hipotekës e bartjen e pronësisë në emër të tyre si blerës, në 

kompaninë “P. C.”, vendosin shiritat kufizues e pengojnë punën e Kompanisë.  

 

Me këtë kanë kryer vepër penale të vetëgjyqësisë, në bashkëkryerje, nga neni 418 paragrafi 

1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.   
 

Andaj, gjykata konform nenit 4, 6, 7, 17, 21, 38, 39 par.1 nën-par.1.2, 46 par. 1 pika 1.1, 47, 48, 

49, 69 dhe 70 të KPRK-së, si dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale, të njëjte iu  shqipton: 

 

 

DËNIMIN ME KUSHT 

 

Ashtu që, të akuzuarit H. Sh. dhe H. Sh., i gjykon me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 

njëqind e njëzet (120) ditëve, ndërsa gjykata dënimin e shqiptuar nuk do ta ekzekuton në afatin 

kohor prej një (1) viti, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nëse të akuzuarit nuk 

kryejnë vepër të re penale. 

 

Obligohen të akuzuarit që në emër të shpenzimeve të procedurës penale - paushallit gjyqësor, në 

mënyre solidare të paguajnë shumën prej tridhjetë (30) Euro, të gjitha këto në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e 

ekzekutimit të dhunshëm. 

 

I dëmtuari Sh. J. pronar i kompanisë “P. C.” nga Rahoveci, rr” Xh. H.” pa. nr, për realizimin e 

kërkesës pasurore- juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm, në këtë gjykatë ka paraqitur 

aktakuzën, PP.nr.446/2017, të datës 18.01.2018, me të cilën i ka akuzuar të pandehurit H. Sh. 

dhe H. Sh., që të dy nga Rahoveci, për shkak të veprës penale të vetëgjyqësisë, në bashkëkryerje, 

nga neni 418 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe ka propozuar që pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor dhe vlerësimit të provave të pandehurit t’i shpallen fajtor dhe të dënohen 

sipas ligjit. 

 

Gjykata, duke vepruar në këtë çështje penale ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit 

gjyqësor, me datë 03.12.2020, dhe në këtë shqyrtim kanë qenë të pranishëm: Prokurori i Shtetit 

Kastriot Memaj, të akuzuarit H. Sh. dhe H. Sh., ndërsa pala e dëmtuar nuk ka qenë e pranishme.  

 

Prokurori i shtetit edhe pas leximit dhe analizimit të aktakuzës ka qëndruar në tërësi pranë saj. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues pasi është bindur se të akuzuarit e kanë kuptuar aktakuzën, të njëjtëve 

ju ka dhënë mundësinë që të pranojnë ose të mos e pranojnë fajësinë, por paraprakisht ju ka 

tërhequr vërejtjen lidhur me pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale që ngarkohen. 

 

Gjykata, gjithashtu e ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit, sa i përket pranimit të 

fajësisë nga ana e të pandehurve, dhe i njëjti ka qenë i mendimit se pranimi i fajësisë është 

plotësisht i vullnetshëm nga ana e të pandehurve, pas konsultimeve të mjaftueshme dhe se 

pranimi i fajit mbështet me  fakte, çështje që përmban aktakuza dhe në materialet e prezantuara 
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nga prokurori i shtetit, e po ashtu aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore, apo gabime 

faktike. Andaj, i ka propozuar gjykatës që ta pranoj pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve.     

Duke pasur parasysh të gjitha këto që u thanë më lartë, e meqenëse janë plotësuar të gjitha kushtet 

ligjore nga neni 248 par. 1 të KPPK-së, gjyqtari i vetëm gjykues ka aprovuar pranimin e fajësisë 

nga të akuzuarit dhe në kuptim të nenit 326 par. 4 të të njëjtit KOD, shqyrtimin gjyqësor e ka 

vazhduar me fjalën përfundimtare të palëve. 

 

Prokurori i Shtetit Kastriot Memaj, në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se: Se të pandehurit e 

kanë kryer veprën penale me të cilën ngarkohen, e këtë e dëshmon vet fakti se të njëjtit në këtë 

shqyrtim gjyqësor pasi e kanë kuptuar natyrën e pranimit të fajësisë dhe janë bindur se akuza 

gjenë mbështetje në shkresat të lëndës, vullnetarisht kanë pranuar fajësinë. Aktakuza e 

prokurorisë lidhur me këtë çështje penale është ngritur mbi bazën e provave materiale dhe 

personale, të cilat prova dëshmojnë me pa mëdyshje se të pandehurit kanë kryer veprën penale 

me të cilën ngarkohen. Provat të cilat dëshmojnë bazueshmërinë e akuzës janë: deklarata e 

dëshmitarit B. I. e dhënë në Stacionin Policor në Rahovec, me datën 19.03.2017; raportet e 

oficerit të dt.,19.03.2017, dhe 20.03.2017; kontrata për shitblerje të paluajtshmërisë; çertifikata 

e pronësisë; raporti i shpejt, i datës 20.03.2017, vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të 

sendit si dhe foto dokumentacioni dhe shkresat tjera në lëndë, nga të cilat u vërtetua se të 

pandehurit kanë kryer veprën penale, vetëgjyqësi nga neni 418 paragrafi 1, lidhur me nenin 31 

të KPRK-së. Andaj, bazuar në të lartcekurat, gjyqtarit të vetëm gjykues, i ka propozuar që të 

akuzuarit H. dhe H. Sh., t’i shpallë fajtorë për veprën penale për të cilën ngarkohen, si dhe të 

njëjtit të obligohen në pagesën e shpenzimeve të procedurës penale, ndërsa me rastin e caktimit 

të llojit dhe lartësisë së dënimit, i ka propozuar gjykatës që të ketë parasysh të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese të parapara në KPRK-në.   

 

Mbrojtësja e të pandehurit H. Sh., avokatja A. H., në fjalën përfundimtare ka deklaruar: Pasi që 

edhe KPRK-ja, sqaron benefitet e pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit, në këtë rast të 

mbrojturit të saj, H. Sh., i’a ka sqaruar këto benefite dhe pasoja. Prandaj, duke u nisur nga fakti 

që gjykata ka sjellë aktvendim që është bërë pranimi i fajësisë e me këtë rast ka mbetur vetëm 

përcaktimi i llojit të dënimit dhe një herë si mbrojtje ka kërkuar nga gjykata që me rastin e 

shqiptimit të dënimit të merr parasysh të gjitha rrethanat lehtësues siç janë: pranimi i fajësisë, 

sjellja korrekte e të akuzuarit në gjykatë, gjendja jo stabile shëndetësore e tij, raporti specifik me 

të dëmtuarin, si dhe premtimi i tij që në të ardhmen nuk do të kryej veprime të tilla. 

 

I akuzuari H. Sh., në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se: Pajtohet me deklaratën e mbrojtëses 

së tij dhe nuk ka asgjë për të shtuar. 

 

I akuzuari H. Sh. në fjalën përfundimtare ka deklaruar: E ndjen vetën fajtor për veprën penale 

me të cilën e ka ngarkuar prokuroria, ka premtuar para gjykatës që në të ardhmen do të jetë më i 

kujdesshëm dhe nuk do të kryej vepër penale të kësaj natyre, apo ndonjë natyre tjetër penale. 

Andaj, e ka lutur gjykatën që me rastin e caktimit të dënimit t’ia shqiptoj një dënim sa më të 

butë. 

 

Gjykata ka gjetur se të akuzuarit  kanë  kryer veprën penale të vetëgjyqësisë, në bashkëkryerje, 

nga neni 418 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, dhe gjendjen e këtillë faktike e mori 

në tërësi ashtu siç ishte e përcaktuar në aktakuzë dhe në provat të cilat i përmbante aktakuza, e 

ato janë 

-Deklarata e dëshmitarit B. I. e dhënë në Stacionin Policor në Rahovec, me datën 19.03.2017; 

- Raportet e oficerit të datës 19.03.2017, dhe 20.03.2017; 

- Kontrata për shitblerje të paluajtshmërisë; 
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- Çertifikata e pronësisë; 

- Raporti i shpejtë i datës 20.03.2017; 

- Vërtetimi mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendit, si dhe  

- Foto dokumentacioni dhe shkresat tjera në lëndë, janë prova të mjaftueshme me të cilat 

vërtetohet se të pandehurit kanë kryer veprën penale e cila iu vihet në barrë. 

 

Prandaj, në bazë të këtyre provave dhe vet pranimit të fajësisë, gjykata ka ardhur në përfundim 

se në veprimet e të akuzuarve formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të 

përshkruara si në dispozitivin e këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarit t’i 

shpallë fajtorë dhe t’i gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësin penale 

juridike të tyre.  

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat rënduese dhe lehtësuese të parapara në nenet 69 dhe 70 të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës, të cilat ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë së dënimit. Gjykata, rrethana 

veçanërisht rënduese nuk ka gjetur, kurse si rrethana lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat 

personale të të akuzuarve, pranimin e fajësisë, pendimin për rastin që ka ndodhur, premtimin 

para gjykatës se në të ardhmen nuk do të kryejnë vepra të tjera penale, si dhe gjendjen jo stabile 

shëndetësore për të akuzuarin e parë.  

 

Andaj, duke i pasur parasysh të lartcekurat, si dhe rrethanat në të cilat të akuzuarit e kanë kryer 

veprën penale, gjykata ka ardhur në përfundim se dënimi me kusht, është adekuat me shkallën e 

rrezikshmërisë shoqërore dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të pandehurve dhe është e bindur 

se me këtë dënim do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit konform nenit 38 të KPRK-së, dhe i 

njëjti është në proporcion me peshën e veprës penale, me sjelljen dhe me rrethanat personale të 

cilat i posedojnë të akuzuarit, si dhe konsiston në parandalimin e kryerësve nga kryerja e veprave 

penale në të ardhmen, rehabilitimin e tyre, si dhe të përmbajë personat tjerë nga kryerja e veprave 

penale. 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor, u mor 

konform nenit 450 paragrafi 1 dhe 2, nënparagrafi 2.6 lidhur me nenin 453 të KPPK-së. 

 

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, është udhëzuar në kontest civil, sipas 

nenit 463 paragrafi 1 dhe 2 të KPPK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 365 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC 

- Divizioni Penal - 

P.nr.15/2018, datë 10.12.2020 

 

Sekr. juridik,                                          Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Shani Canziba                                                                                             Ilir Rashkaj  

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate.     


