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Numri i lëndës: 2019:172518 

Datë: 03.01.2020 

Numri i dokumentit:     00746174 

P.nr.1489/2017 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Penal, me gjyqtaren e vetme gjykuese Lumnije Krasniqi, me sekretaren juridike Ganimete 

Krasniqi, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të akuzuarit R. M., për shkak të veprës 

penale Mospërfillja e Gjykatës nga neni 401 par.1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Prishtinë/Departamenti i Përgjithshëm, PP.nr.1845/17 të datë 

27.03.2017, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit gjyqësor publik me dt.05.12.2019, në të cilën 

kanë marrë pjesë prokurorja e shtetit Merita Shala, i dëmtuari B. S. dhe i pandehuri R. M., më 

datë 06.12.2019 mori dhe shpalli publikisht, ndërsa me datë 03.01.2020 përpiloi, këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri: 

 

R. M., nga i ati A. dhe nëna R., e vajzërisë D., i lindur me dt.... në M. Komuna e P., me 

vendbanim në  P., në rr. “...” nr..,  ka të kryer shkollën e mesme, pensionist, i martuar dhe baba 

i tre fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i  Republikës së Kosovës, me 

numër personal ....  

 

 

ËSHTË FAJTOR 

Sepse: 

 

Prej datës 30.05.2016, e deri më atë 15.09.2016, në rr. “...” nr. ., në P..., ka penguar posedimin 

e shfrytëzimit të pronës së të dëmtuarit B. S., dhe pasi që përmbaruesi privat e ka bërë kthimin 

e posedimit – heqjen e gardhit i njëjti prap ka vepruar në kundërshtim me Aktvendimin e 

plotëfuqishëm të gjykatës Themelore në Prishtinës me numër të lëndës C.nr. 1357/15, duke 

vendosur prapë gardhin dhe duke refuzuar t’i bindet vendimit të gjykatës,- 

 

-Me këtë ka kryer veprën penale Mospërfillja e gjykatës nga neni 401 par.1 të KPRK-ës. 

 

Prandaj, kjo Gjykatë, në bazë të nenit 4, 7, 17, 41, 49, 50, 51, 52, 73 dhe 74 të KPRK-së, dhe 

nenit 297, 359, 361, 365, 366, 450 dhe 461 të KPPRK-së, i shqipton:  
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DËNIM ME KUSHT 

 

I. Me të cilin i vërteton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, i cili dënimi nuk 

do të ekzekutohet nëse nuk kryen vepër tjetër penale, për kohën e verifikimit në kohëzgjatje 

prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

IV. Obligohet i pandehuri që ti paguajë shpenzimet procedurale, dhe atë në emër të paushallit 

gjyqësorë të paguajë, shumën prej 30€ (tridhjetë euro), në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

V. I dëmtuari B. S., me vendbanim në rr. “...” nr.. në P. ka hequr dorë nga realizimi i kërkesës 

pasuroro-juridike. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, ka ushtruar aktakuzë 

PP.nr.1845/17 të datës 27.03.2017, ndaj të akuzuarit R. M., për shkak të veprës penale 

Mospërfillja e gjykatës nga neni 401 par.1 të KPRK-së.  

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin gjyqësor më datë 

05.12.2019, në të cilën seancë të pranishëm ishin prokurorja e shtetit Merita Shala, i dëmtuari- 

dëshmitari B. S. si dhe i pandehuri R. M.. 

 

Prokurorja e shtetit Merita Shala, në fjalën përfundimtare  ka deklaruar se pas administrimit të 

provave dhe dëgjimit të palëve, qëndron pranë aktakuzës së parashtruar ndaj të pandehurit për 

veprën penale Mospërfillja e gjykatës, si dhe i ka propozuar gjykatës që të njëjtin ta shpallin 

fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit për veprën penale që i vihet në barrë. 

 

I dëmtuari  B. S., në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale, 

me kërkesën që i akuzuari të njëjtin ta lërë të qetë së bashku me familjen e tij. 

 

I akuzuari në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nuk e ndien vetën fajtor për veprën penale 

për të cilën akuzohet, me arsyetimin se nuk ka prova se i njëjti ta ketë kryer veprën penale për 

të cilën akuzohet. 

 

Pas procedimit të provave në shqyrtimin gjyqësor dhe vlerësimit të tyre një nga një dhe në 

lidhje me provat e tjera konform nenit 361 të KPPK-së, Gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: 

Se nga data 30.05.2016, e deri më datë 15.09.2016, i pandehuri, ka penguar posedimin e 

shfrytëzimit të pronës së të dëmtuarit B. S. e cila gjendet në rr. “...” nr. ., në P., dhe pasi që 

përmbaruesi privat e ka bërë kthimin e posedimit-heqjen e gardhit i njëjti prap ka vepruar në 

kundërshtim me Aktvendimin e plotëfuqishëm të Gjykatës Themelore në Prishtinës me numër 

të lëndës C.nr. 1357/15, duke vendosur prapë gardhin dhe duke refuzuar t’i bindet vendimit të 

gjykatës. 
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Këtë gjendje faktike Gjykata e vërtetoi nga dëshmia e të dëmtuarit-dëshmitarit B. S., nga 

Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë me numër C.nr.1357/15, të datës 16.02.2016, 

Urdhri për përmbarim-mënjanimi i pengim posedimit P.nr.457/2016 i datës 19.07.2016, i 

përpiluar nga përmbaruesi privat, Konkluzioni datës 15.09.2016, Raporti i ekspertit të 

gjeodezisë i datës 19.09.2016, i caktuar në procedurën përmbarimore, deklaratat,  si dhe foto-

dokumentacioni i cili gjendet ne shkresat e lëndës. 

 

Nga dëshmia e të dëmtuarit,  B. S., i dëgjuar në cilësi të dëshmitarit të dhënë në seancën e 

shqyrtimit gjyqësor të datës 05.12.2019, gjykata ka vërtetuar se i dëmtuari  me të pandehurin 

nuk ka pasur asnjë problem deri në ditën kur është rivendosur gardhi nga i njëjti dhe pas 

mbjelljes së fidaneve në sipërfaqen e tokës ku i dëmtuari e ka në pronësi, dhe me këtë të 

dëmtuarin e ka penguar në posedimin e pronës së tij ashtu siç edhe ka deklaruar në Prokurori. 

Më tej ka sqaruar se edhe pas kësaj me të akuzuarin kanë pasur probleme derisa është arritur 

marrëveshja ndërmjet djalit të dëmtuarit me të akuzuarin për vendosjen e gardhit- murit. 

 

Nga Aktvendimi i gjykatës Themelore në Prishtinës me numër C.nr.1357/15 të datës 

16.02.2016, është vërtetuar se i pandehuri R. M. nga P.  e ka penguar paditësin, tani të 

dëmtuarin, B. S. nga P. në posedimin e fundit faktik të paluajtshmerisë në sipërfaqe S=16m2,  e 

cila është pjesë e ngastrës Kadastrale me numër ..., duke e urdhëruar të njëjtin që në afat prej 7 

ditësh ta vendos gjendjen e mëparshme të posedimit në këtë paluajtshmëri, duke i hequr 

rrethojën prej druri në formë të gardhit. 

 

Nga Urdhri për përmbarim-mënjanimin e pengim posedimit P.nr.457/2016 i datës 19.07.2016, 

i përpiluar në zyrën e përmbaruesit Privat Fadil Hoxha, në Prishtinë, gjykata ka vërtetuar se me 

këtë urdhër caktohet zbatimi i përmbarimit, ashtu që urdhërohet i pandehuri R. M. nga P.,  në 

afat prej 7 ditësh ta vendos gjendjen e mëparshme të posedimit në palujatshmërinë pronë e të 

dëmtuarit B. S. me adresë Rr. “ ...” Nr.., në P.. 

 

Gjithashtu edhe nga konkluzioni i datës 15.09.2016, si dhe raportit të ekspertit të gjeodezisë i 

datës 19.09.2016, gjykata arriti të vërtetoj se në ditën e daljes në vend shikim në prani të 

përmbaruesit, të pandehurit dhe këtu të dëmtuarit është bërë largimi i rrethojës prej drurit – 

gardhit të cilën e kishte vendosur i pandehuri përtej vijës së kufirit, sipas gjendjes kadastrale të 

cilën disponon Drejtoria për Kadastër dhe Gjeodezi Komuna e Prishtinës. 

  

Nga foto-dokumentacioni vërtetohet se i pandehuri kishte vendosur hunjë druri në formë gardhi 

me të cilin ka bërë pengimin posedimin e pronës së të të dëmtuarit, ku të njëjtin  gardh e ka 

vënë përtej vijave kufitare të përcaktuara nga Njësia Kadastrale Komuna e Prishtinës. 

 

Nga të gjitha këto prova të administruara, gjykata erdhi në përfundim se i pandehuri, ditën 

kritike, dhe atë prej datës 30.05.2016 e deri më datë 15.09.2016, me qëllim të pengimit në 

shfrytëzim të pronës së të dëmtuarit B. S., e kishte shpërfillur Aktvendimin e plotfuqishëm të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë me shenjën C.nr.1357/15, duke e vendosur gardhin e hequr 

me Aktvendimin e cituar, e përmes Urdhrit të përpiluar nga përmbaruesi privat si dhe duke 

refuzuar t’i bindet vendimit të gjykatës. Lidhur me këtë çështje penale, Gjykata vendosi t’ua 

falë besimin e plotë dëshmisë së të dëmtuarit-dëshmitarit për faktin se i njëjti ka dhënën 

dëshmi të mjaftueshme dhe bindëse lidhur me gjendjen faktike të cilën e kanë konstatuar, për 

më tepër, edhe provat materiale siç janë; Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinës me 

numër C.nr.1357/15 të datës 16.02.2016, Urdhrit për përmbarim-mënjanimi i pengim 

posedimit p.nr.457/2016 i datës 19.07.2016, i përpiluar nga përmbaruesi privat, konkluzioni 
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datës 15.09.2016, raporti i ekspertit të gjeodezisë i datës 19.09.2016  dëshmi këto të cilat janë 

në përputhje të plotë me njëra-tjetrën si dhe në harmoni me dëshminë e cituar më lartë. 

 

Nga këto prova Gjykata vërtetoi se në veprimet e të akuzuarit R. M., manifestohen të gjitha 

elementet objektive dhe subjektive të veprës penale Mospërfillja e Gjykatës nga neni 401 ar.1 

të KPRK-së, sepse nga provat e cekura më lartë në mënyrë të padyshimtë u vërtetua se i 

akuzuari veprën penale e ka kryer me dashje, andaj Gjykata gjeti se i akuzuari është penalisht 

përgjegjës, meqë nuk ka rrethana që e përjashtojnë përgjegjësinë penale të tij.  

 

I pandehuri R. M., në mbrojtjen e dhënë gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor e ka mohuar kryerjen e 

veprës penale, duke theksuar se i njëjti nuk e ka penguar fqiun  e tij në posedim të pronës së tij, 

dhe ka theksuar se nuk i ka larguar pikat të cilat janë vënë nga gjeodetët sipas Aktvendimit të 

cituar më lartë, të cilin vendim e ka pranuar se e ka në shtëpi por që asnjëherë nuk e ka lexuar, 

dhe se ka thënë se nuk ka dijeni se moszbatimi i një vendimi i gjykatës është vepër penale. 

 

Gjykata sipas vlerësimit të vetë mund të pranoj dhe merr parasysh çdo provë të pranueshme që 

ajo mendon se është e rëndësishme për procedurën konkrete penale dhe ka autoritetin  të 

vlerësoj lirisht të gjitha provat e parashtuara me qëllim të përcaktimit të rëndësisë së tyre. Po 

ashtu paraqet qartë dhe në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfar arsye i konsideron të 

vërtetuara. Në mënyrë të veqant vlerëson saktësin e provave, arsyen e miratimit të tyre si dhe 

arsyet në të cilat është bazuar me rastin e zgjedhjes së kësaj qështje penalo-juridike me rastin e 

vërtetimit të veprave penale dhe përgjegjësisë penale të akuzuarve. Deklaratën e të dëmtuarit-

dëshmitarit të theksuar si ma lartë gjykata e vlerësoj si bindëse, reale dhe objektive ashtu që ia 

fali besimin duke e mbështetur në te aktgjykimin në këtë çështje penale, ndërsa mbrojtja e të 

akauzarit në rastin konkret ishte kundërthënëse në mes vete si dhe kishte për qëllim justifikimin 

e veprimeve inkriminuese të të akuzuarit për t’iu shmangur përgjegjësisë penale. 

 

Gjykata me rastin e matjes dhe përcaktimit të lartësisë dhe llojit të sanksionit penal, i vlerësoi 

të gjitha rrethanat relevante rënduese dhe lehtësuese, në kuptim të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së, 

andaj si rrethanë lehtësuese mori faktin se i akuzuari është mbajtës i familjes, pensionist, e ka 

djalin me të sëmurë dhe me aftësi të kufizuara, ndërsa rrethanë rënduese gjeti faktin se i njëjti 

edhe më parë ka ra ndesh me ligjin. Andaj, konform nenit  51 dhe 52 të KPRK-së, Gjykata i 

shqiptoi dënim me kusht, duke i vërtetuar dënimin me burg në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, i 

cili nuk do të ekzekutohet nëse i pandehuri brenda afatit prej 1 (një) viti, nuk kryen vepër tjetër 

penale nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, me bindje se dënimi i vërtetuar së 

bashku me kanosjen i përgjigjet shkallës së rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe 

përgjegjësisë penale të të akuzuarit dhe do të ndikojë në riedukimin dhe risocializimin e tij dhe 

do të ndikoj në përmbajtjen e personave tjerë nga kryerja e veprave penale, çka është edhe 

qëllimi i shqiptimit të dënimit me kusht konform nenit 50 të KPRK-së dhe qëllimi i 

përgjithshëm i shqiptimit të dënimeve konform nenit 41 të KPRK-së. 

 

Vendimi për realizimin e kërkesës pasusore juridike gjykata e ka marrë në bazë të nenit 461 të 

KPPK-së.  

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor është 

marrë në bazë të nenit 450 të KPPK-së.  

 

Nga arsyet e cekura më lartë, e në pajtim me dispozitat ligjore nga neni 359, 361, 365, 366, 

450, dhe 461të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Penal 

 P.nr.1489/17, dt. 03.01.2020 

 2019:172518 

 

 

Sekretarja juridike,                                                                        Gjyqtarja e çështjes, 

Ganimete Krasniqi                                                                 Lumnije Krasniqi 

_______________                                    ________________ 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


