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                                                                                                                          P. nr.596/19 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i përgjithshëm, Gjyqtarja Diana 

Sina, me sekretaren juridike Lamije Kuqi, në çështjen penale kundër të akuzuarës H. S. nga 

Gjakova, për shkak të veprës penale uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme, nga neni 332 

par.2 nën par.2.2 të KPRK-së, sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore-Departamenti i 

përgjithshëm në Gjakovë PP.nr.1617/2017, të datës 16.04.2018,sipas aktakuzës së ndryshuar të 

dt.14.01.2021, në shqyrtimet gjyqësor, të mbajtur më datën 09.03.2021, në prani të Prokurores 

të shtetit Dëshire Jusaj, të akuzuarës dhe mbrojtësit të saj av.Hasan Shala, me dt.10.03.2021 mori 

dhe shpalli, ndërsa me datën 22.03.2021 përpiloi këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

     E akuzuara H. B. S., nga i ati S. dhe e ëma H. e gjinisë G., data e lindjes . . . në fshatin 

. .  K.Gjakovë, e tani me banim në Gjakovë, Rr.”. . .,  ka të kryer shkollën fillore,  e vejë- nënë e 

1 fëmije, me profesion rrobaqepëse, e gjendjes së dobët ekonomike, shqiptare, shtetas i R.së 

Kosovës, me numër personal . . ..                                                       

 
                                     Bazuar në nenin 364 par. 1 nën par.1.3 të KPPK-së: 

                                           LIROHET NGA AKTAKUZA 

 

           Kinse:  Nga data 01.02.2018 e në vazhdim, në mënyrë të kundërligjshme uzurpon pronën 

e paluajtshme të personit tjetër, ashtu që edhe pse kishte lidhur marrëveshje me AKKRP-në me 

dt.01.02.2017 me të drejtë shfrytëzimi deri me dt.31.01.2018,vazhdon së shfrytëzuari pa ndonjë 

marrëveshje të re duke filluar nga skadimi i kontratës, në këtë mënyrë uzurpon pronën e të 

dëmtuarit S. B. A.), me nr.kadastral P-. . .në sipërfaqe prej 495 m2, që gjendet në Gjakovë në ish 

rrugën.”. . ., dhe vazhdon së uzurpuari edhe pse ka qenë në dijeni për obligimin e lirimit të pronës 

pas skadimit të kësaj marrëveshje si në nenin 4 pika 4.1 të dt.14.02.2017 të Marrëveshjes mbi 

Qiranë për pronën banesore, për çka edhe është dëbuar nga prona me dt.05.06.2018 përmes 

Udhëheqësit të Ekipit-Njësia për zbatim. 

 

           - me çka do të kishte kryer veprën penale, uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme, 

nga neni 332 par.2 në par.2.2 të KPRK-së.  

I dëmtuari B. S. nga Gjakova, për realizimin e kërkesës pasurore juridike, udhëzohet në 

kontest civil. 
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Shpenzimet e procedurës penale mbeten në barrën e mjeteve buxhetore të Gjykatës. 

 

A r s y e t i m 

 

   1.Ecuria e procedurës dhe fjala përfundimtare e palëve. 

 

           Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka ngritur Aktakuzë PP.nr.1617/2017, të datës 

16.04.2018,me aktakuzën së ndryshuar të dt.14.01.2021,kundër të akuzuarës H. S. nga Gjakova, 

për shkak të veprës penale uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme, nga neni 332 par.2 nën 

par.2.2 të KPRK-së,  me propozimin që pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor e akuzuara të shpallet 

fajtor dhe të dënohet në bazë të Ligjit. 

 

          Me aktgjykimin P.nr.296/18 te dt.15.03.2019 e akuzuara H. S. nga Gjakova, është shpallur 

fajtore dhe është dënuar ne baze te ligjit. Gjykata e Apelit e Kosovës me aktvendimin 

PA1.nr.677/19 të dt.01.10.2019 ka marr aktvendim me të cilën ka aprovuar si te bazuar ankesën 

e të pandehurës H. S. dhe ka anuluar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjakovë, P.nr. 296/18 

te dt.15.03.2019 dhe kjo çështje penale është kthyer të njëjtës Gjykatë në rigjykim dhe vendim. 

Gjyqtarja duke vepruar sipas sugjerimeve te Gjykatës së Apelit ka caktuar shqyrtimin Gjyqësor. 

 

E akuzuara  H. S. gjatë shqyrtimeve gjyqësore nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale 

me të cilën akuzohet. 

 

            Prokurorja e shtetit Dëshire Jusaj në fjalën e vetë përfundimtare  deklaron: me zbatimin 

e procedurës së provave në këtë shqyrtim gjyqësor edhe në shqyrtimet paraprake, aktakuza ka 

treguar se e akuzuara H. S. ka kryer veprën penale të uzurpimit të paligjshme të pronës së 

paluajtshme nga neni 332 par.2 nën par.2.2 të KPRK-së, ashtu siç edhe ngarkohet si në 

përshkrimin e dispozitivit të aktakuzës së ndryshuar të dt.14.01.2021, gjendja faktike e 

përshkruar në këtë dispozitiv rrjedh nga dëshmia e dëshmitarit A. D., S. R. si dhe nga shkresat 

përbërëse në tërsi të lëndës nga të cilat edhe është ngritur aktakuza. Gjatë procedurës së zbatimit 

të provave baza faktike e aktakuzës në mënyrë të pa kontestuar është vërtetuar edhe sot edhe nga 

vetë deklarimi i të akuzuarës me rastin e mbrojtjes së saj para mbrojtësit av.Hasan Shala, e cila 

në shumicën e rasteve të pyetjeve nga prokurori nuk kishte mundësi përgjigje, gjë që është bazë 

e fortë për vërtetimin e bazueshmërisë ligjore të dispozitivit të aktakuzës së ndryshuar, 

konsideroi se nga e gjithë ajo që u shqyrtuar gjerë me tani është vërtetuar mjaftueshëm se e 

akuzuara ka uzurpuar pa ligjshëm pronën e paluajtshme këtu të dëmtuarit B. S. për çka veprim 

këtë duke bërë jashtë të drejtës ligjore me rastin e shfrytëzimit të pronës pa ndonjë marrëveshje, 

andaj konsideroi se e njëjta duhet të përgjigjet penalisht për veprën penale e cila i vihet në barrë, 

duke e obliguar edhe në kompensimin e shpenzimeve procedurale. 

 

           Mbrojtësi i të akuzuarës av.Hasan Shala në fjalën përfundimtare deklaron, pas 

administrimit të provave të gjerë tanishme lidhur me fajësinë e të akuzuarës H. S. për uzurpimin 

e pronës së paluajtshme në mënyrë të kundërligjshëm, në asnjë mënyrë nuk është vërtetuar 

aktakuza e ndryshuar PP.nr.1617/17 e dt.14.01.2021, me shumë prova të administruara gjatë 

shumë shqyrtimeve pranë gjykatës e cila në mënyrë mjaftë bindëse dhe të gjithë anshme është 

vërtetuar se e pandehura gjatë kohës së qëndrimit në shtëpinë e të dëmtuarit ka qenë paraprakisht 

me marrëveshje paraprake, fillimisht nga komisioni nga Kuvendi komunal në Gjakovë, për 

strehim ku edhe e ka marr pëlqimin për të banuar në këtë shtëpi, pastaj kontrata mbi qiranë e 

lidhur në mes të pandehurës dhe KPA në Prishtinë, si dhe marrëveshje paraprake me të dëmtuarin 

për të qëndruar në këtë shtëpi marrëveshjen për çmimin e vlerës të kësaj shtëpie, pagesën e të 

hollave 10 mij euro të dëmtuarit për blerjen e kësaj shtëpie. Si garancion i dëmtuari ia dërgon 
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një lutje me të cilën kërkon që e pandehura të vazhdoi të banoi në shtëpinë e tij. Me këto prova 

të cilat u administruan gjykata me pa mëdyshje ka vërtetuar se e njëjta ka banuar në këtë shtëpi 

me pëlqimin paraprak të palës së dëmtuar. Gjithashtu nga dëgjimi i dëshmitarëve A. D. dhe S. 

R., nuk është vërtetuar në asnjë mënyrë se e pandehura ka banuar pa pëlqimin paraprak të KPA, 

me vetë faktin se gjerë me ndryshimin e aktakuzës PP.nr.1617/17 të dt.14.01.2021, e akuzuara 

akuzohet se nga data 01.02.2018 e në vazhdim në mënyrë të kundërligjshëm ka uzurpuar pronën, 

e cila aktakuzë bien në kundërshtim me provat që janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

Aktakuza e parë është përpiluar në vitin 2017 me të njëjtën numër, ndërsa me ndryshimin e 

aktakuzës e cila është bërë tani ajo akuzohet se nga data 01.02.2018 e në vazhdim e mbanë në 

mënyrë të kundërligjshme pronën e paluajtshme, sipas kësaj kuptohet se nga aktakuza e parë i 

dhe na aktakuza e ndryshuar nuk ka elementet të veprës penale të uzurpimit të pronës së 

paluajtshme nga ana e të pandehurës. Pasi që e njëjta paraprakisht fillimisht ka marr pëlqimin e 

kuvendit komunal, pastaj të KPA dhe në fund edhe vetë i dëmtuari B. S., andaj gjykatës i 

propozoi që të pandehurën ta liroi nga përgjegjësia penale pasi që e njëjta nuk përmban elementet 

e veprës penale të uzurpimit.   

 

           E akuzuara H. S. në fjalën e tij përfundimtare deklaroi se:  e mbështesë në tërësi fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit tim av.Hasan Shala.   

                

2. Konstatimet e gjyqtares së vetme gjykuese 

 

          Pas mbajtjes së seancave të shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të provave si dhe 

vlerësimit  të tyre një nga një dhe në lidhje me provat tjera,  konform nenit 361 të KPP,  gjyqtarja 

e vetme gjykuese konstatoi këtë gjendje faktike:  

 

          - se  nuk  është  vërtetuar  përtej  dyshimit  të  bazuar  mirë  se e  akuzuara H. S. në mënyrë 

të kundërligjshme e ka uzurpuar pronën e paluajtshme personit tjetër nga neni 332 par.2 në 

par.2.2 të KPRK-së, në mënyrën, kohën dhe vendin e përshkruar si në dispozitv të këtij 

aktgjykimi. 

 

3. Provat e administruara gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor 

 

             Deri te ky konstatim Gjykata ka ardhë pasi ka analizuar të gjitha provat si: dëshmia 

dëshmitarëve A. D. si përfaqësues i AKKVP-ës,S. R. si zyrtare e lartë ligjore e AKKVP-ës si 

dhe ka administruar provat materiale si: vendimi i vërtetuar e lëshuar nga Agjensioni Kosovar 

për krahasim dhe verifikim të pronës Prishtinë, me dt.16.04.2004,vendimi të vërtetuar mbi 

kërkesën për rishqyrtim të lëshuar nga Agjensioni Kosovar për krahasim dhe verifikim të pronës 

Prishtinë, me dt.22.10.2004,raporti i dëbimit e lëshuar nga Agjensioni Kosovar për krahasim dhe 

verifikim të pronës Prishtinë, të dt.12.09.2017,vërejtja e fundit për dëbim për kthim të pronës në 

riposedim i dt.15.05.2017,marrëveshjea mbi qiranë për pronën bansore e lëshuar nga KPA në 

Prishtinë, me dt.14.02.2017, faturat e pagesës mbi qiranë në emër H. S. e lëshuar nga KPA në 

Prishtinë, me dt.01.03.2017 dhe të dt.28.02.2017,albumi i fotove që bashkëngjitën në shkresat e 

lëndës, Lejimi nga komisioni për strehim i Kuvendit komunal në Gjakovë, i dt.26.08.2010, një 

lutje e drejtuar nga i dëmtuari B. S., SMS të shkëmbyera në mes të akuzuarës dhe të dëmtuarit 

B. S., me të cilën gjykata do të vërteton se më parë kanë bërë marrëveshje e akuzuara me të 

dëmtuarin lidhur me kushtet për shitjen e pronës që është objekt i shqyrtimit në këtë shqyrtim 

gjyqësor, Faturat mbi pagesën e qirasë në emër të të akuzuarës për pagesën që e ka bërë në 

Agjensionin Kosovar të pronës dhe atë të dt.01.06.2016, 01.05.2016, 01.04.2016.01.02.2016, 

01.02.2017, 01.03.2017, 01.01.2016, 01.01.2017, 02.06.2016, 01.08.2016, 01.03.2016.Në bazë 

të këtyre provave të administruar Gjykata nuk  ka  vërtetuar  përtej  dyshimit  të  bazuar  mirë  se 
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e  akuzuara H. S. në mënyrë të kundërligjshme e ka uzurpuar pronën e paluajtshme personit tjetër 

nga neni 332 par.2 në par.2.2 të KPRK-së, në mënyrën, kohën dhe vendin e përshkruar si në 

dispozitv të këtij aktgjykimi. 

 

3.1 Deklaratat e dëshmitarëve 

  

3.1.1 Dëshmitari A. D. gjatë dëshmisë së tij të dhënë në shqyrtimin gjyqësor deklaron: 

punoj si zyrtar ligjor që nga viti 2010, tre vite drejtor i përmbarimeve dhe aktualisht zyrtar i lartë 

ligjor për përfaqësime. Unë do te dëshmoj si dëshmitar në bazë të provave ex-officio që Agjencia 

ka poseduar dhe posedon lidhur me rastin. Sa i përket pronës kontestuese mund të them se 

paraqitësi i kërkesës B. S.  në vitin 2001 apo 2002 i është drejtuar Agjencisë me kërkesë për 

lirimin e pronës së uzurpuar. Prona në fjalë ka qenë nën administrimin e Agjensisë që nga viti 

2005 deri në vitin 2017. Në vitin 2017 paraqitësi i kërkesës ka kërkuar ri posedimin e pronës dhe 

në bazë të dispozitave në fuqi që obligojnë Agjensinë prona është hasur e uzurpuar dhe më pas 

Agjensioni ka marr masa për lirimin e saj. Mund të them edhe këtë dëbimi i fundit nga prona e 

uzurpuar ka ndodhë me datë 05.06.2018, prona është liruar dhe iu ka dorëzuar pronarit. Nga kjo 

datë ne nuk kemi asnjë kompetencë lidhur me veprimet rreth kësaj prone, ne e kemi liruar pronën 

dhe ia kemi dorëzuar pronarit pronën dhe këtu pushon kompetenca jonë. Me sa jam në dijeni 

çelësat i dorëzohen pronarit ose të autorizuarit të tij, por për rastin konkret nuk jam i sigurt. Me 

datë 12.09.2017 kemi vepruar ashtu, kemi dorëzuar pronën pronarit edhe me datë 05.06.2018 

kemi vepruar kështu. Si provë i ofroi gjykatës raportin e dëbimit të datës 05.06.2018 dhe 

dëshminë e mbylljes së kësaj lënde pas dëbimit, po ashtu do të ju ofroi gjykatës edhe vendimin 

për paraqitësin e kërkesës B. S. që në bazë të komisionit të Agjensisë është vërtetuar se i njëjti 

ka qenë pronar në periudhën kontestuese mbi kompetencat e Agjensisë. Ne kemi kompetencë 

për pronat që na obligojnë rregulloret e UNMIK-ut deri te ligjit për AKKVP nr.05/L-010 i 

dt.09.06.2016. Sa i përket asaj se sa herë është dëbuar H. këtu e akuzuar, nuk mund të jem i saktë 

sa, por jam i sigurt se më së paku dy herë, shton se prona kontestuese ka qenë e dhënë me qira 

nga ana e Agjensisë së të akuzuarës nga Shkurti i vitit 2015 deri në Mars të vitit 2017, çka do të 

thotë se brenda kësaj periudhe e akuzuara ka qëndruar në këtë pronë në mënyrë legale. Në rastet 

kur kemi një marrëveshje mbi qiranë nuk i dëbojmë shfrytëzuesit e pronës nga banesa. Nuk 

veprojmë në bazë të marrëveshjes por veprimi jonë për lirimin e pronës bëhet me kërkesën e 

pronarit, nëse pronari si në rastin konkret që kjo pronë të administrohet nga Agjensia atëherë ne 

e administrojmë dhe mund ta lëshojmë me qira si në rastin konkret, por në momentin kur pronari 

kërkon me e lirua pronën ne i zbatojmë procedurën për lirimin e pronës. Për marrëveshjen e 

lidhur për datën 01.02.2017 deri me 31.01.2018, e nënshkruar me datë 14.02.2017, nuk mund të 

deklarohem sepse nuk jam në dijeni. Nuk jam në dijeni se në vitin 2010 me pëlqimin e 

Komisionit për strehim nga Komuna e Gjakovës të akuzuarës i është lejuar që të strehohet 

përkohësisht në shtëpinë e të dëmtuarit, por për mendimin tim nuk ka asnjë relevancë sepse 

kontesti ka qenë i adresuar në organin kompetent. Nuk jam në dijeni nëse e akuzuara ka investuar 

në shtëpinë për të cilën ka lidhur marrëveshje mbi qiranë. E kemi njoftimin e të dëmtuarit B. S. 

që i është drejtuar Agjensionit që të akuzuarën mos ta dëbojmë nga shtëpia dhe i njëjti na ka 

njoftuar me shkrim se deri në muajin Dhjetor do të merret vesh me të akuzuarën dhe të njëjtës 

do të ia shes shtëpinë. Gjatë dëshmisë së dëshmitarit, e akuzuara ia prezanton dëshmitarit 

fotografitë si dëshmi se personat e Agjensionit kanë qenë në pronë për deri sa e njëjta ka pasur 

të lidhur marrëveshjen mbi qiranë me Agjensionin dhe të njëjtit kanë qenë me datë 12.09.2017, 

ndërsa kontrata mbi qiranë ka qenë e vlefshme deri me datë 31.01.2018. Lidhur me këto 

fotografi, dëshmitari deklaroi se këta persona janë persona zyrtar që punojnë në Agjension 

respektivisht në dëbim dhe kanë vepruar në bazë të kompetencave të tyre. Ne si agjension, gjatë 

periudhës kohore të qirasë, ndërprerjen e qirasë e bëjmë me shkrim. Në rastin konkret, nuk kam 

informata dhe nuk mund të deklarohem nëse i është ndërprerë qeraja me shkrim qiramarrëses H.. 
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Në rastet kur ipet vërejtja e fundit për dëbim shfrytëzuesve, këto vërejtje i bëjmë me shkrim dhe 

me gojë, ekipi në teren i njofton për dëbim. Në rastet kur nuk ekziston shfrytëzuesi i pronës, 

vërejtja i vendoset në derë ose ekipi kompetent del në teren dhe e konstaton përsëri gjendjen. 

Vërejtja nënshkruhet zakonisht nga qiramarrësi dhe Agjensioni. Agjensioni duhet të ketë 

nënshkrimin patjetër por nuk është e domosdoshme nënshkrimi i qiramarrësit. Rasti i raportit të 

dëbimit i datës 12.09.2017 kur kam qenë si udhëheqës i njësisë së zbatimit, si datë nuk më 

kujtohet, por si rast po, sepse disa herë kemi pasur intevernime për lirimin e pronës nga e 

akuzuara. Dëshmitari A. D. deklaron se përfundimisht deshta të shtoi se prona e uzurpuar në 

bazë të monitorimit që Agjensia ka bërë kohë pas kohe nuk është keqpërdorë për nevoja tjera 

përpos për shfrytëzim familjar, po ashtu në bazë të daljes në teren dhe lirimit të pronës është 

konstatuar se e akuzuara nuk është në gjendje shumë të volitshme ekonomike materiale.  

 

3.1.2  Dëshmitarja S. R. gjatë dëshmisë së saj të dhënë në shqyrtimin gjyqësor deklaron: 

Rasti kundër të akuzuarës H. S. ku si përfaqësuese e AKKVP në atë kohë, kemi paraqitur 

kallëzim penal më kujtohet se këtë lëndë e kam marr për një kohë të shkurt nga ana e kolegut 

tim paraprak A. H. dhe më kujtohet se vetëm e kam shkruar kallëzimin penal dhe për një kohë 

të shkurtë kam kërkuar tërheqjen nga pozita e përfaqësueses së autorizuar e AKKVP, e cila 

kërkesë më është miratuar dhe prej asaj kohe nga viti 2017 unë nuk mirrem fare me këtë lëndë 

pasi që është caktuar një përfaqësues tjetër i AKKVP A. D., i cili ka deklaruar lidhur me këtë 

rast. Asgjë nuk më kujtohet për këtë rast, menjëherë po sa e kam ndërruar pozitën lëndët i ka 

marr përfaqësuesi i autorizuar i AKKVP A. D., ndërsa A. H. që nga viti 2017 ka dalur në pension, 

më vjen keq nuk mund të deklarohem lidhur me rastin dhe as që kam të drejtë të deklarohem 

pasi që tani nuk jam më përfaqësuese e autorizuar e AKKVP. Nuk jam në dijeni nëse prona për 

të cilën pretendohet ka qenë e lëshuar me qira. Nuk më kujtohet se në momentin kur kam 

përpiluar kallëzimin penal për H. S., a kam pasur një marrëveshje mbi qiranë për pronën banesore 

me datë 14.02.2017, pasi që ka që tri vite që nuk merrem me këto lëndë. Në bazë të përvojës 

sime si përfaqësuese e autorizuar e AKKVP-së, nuk kemi pasur raste të dëbimit të ndonjë personi 

nga banesa kur paraprakisht kemi pasur marrëveshje mbi qiranën për pronën banesore me 

shfrytëzuesin e pronës, sepse nuk kemi pasur të drejtë që ta dëbojmë nga prona 

 

             3.2 Provat materiale 

 

Nga leximi i Vendimit të vërtetuar e lëshuar nga Agjensioni Kosovar për Krahasim dhe 

Verifikim të Pronës në Prishtinë, i datës 16.04.2004, gjykata ka vërtetuar faktin se komisioni ka 

urdhëruar që paraqitësit të kërkesës B. S. t’i ipet posedimi mbi pronën që kërkohet; që të gjithë 

personat që banojnë në pronë ta lirojnë atë në afat prej 30 ditësh që nga dita e dhënies së këtij 

urdhri dhe nëse pala përgjegjëse apo cilido person nuk i përmbahet këtij urdhëri për lirimin e saj 

brenda afatit të caktuar të dëbohet nga aty.   

 

Nga leximi i Vendimit të vërtetuar mbi Kërkesën për rishqyrtim të lëshuar nga Agjensioni 

Kosovar për Krahasim dhe Verifikim të Pronës në Prishtinë, i datës 22.10.2004, gjykata ka 

vërtetuar faktin se kërkesa për rishqyrtim i paraqitësit te kërkesës I. S. K. për palën përgjegjëse 

Bogolub Saviq, është refuzuar. 

 

Nga leximi i Raportit të dëbimit të lëshuar nga Agjensioni Kosovar për Krahasim dhe 

Verifikim të Pronës në Prishtinë, i datës 12.09.2017, gjykata ka vërtetuar faktin se me datën 

12.09.2017, është planifikuar ekzekutimi i një urdhri për dëbim dhe dëbimi është ekzekutuar. 

Prona është gjetur e mbyllur dhe pasi nuk është lajmëruar askush, dera është hapur duke përdorur 

forcë minimale. Askush nuk ishte prezent në pronë. Kjo pronë është uzurpuar nga H. S. sipas 

raportit të ZR PE. Ekipi i dëbimit ka tentuar të kontaktojë shfrytëzuesen e sipërshënuar në numrin 
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kontaktues të telefonit dhe nëpërmes fqinjëve por pa sukses. Parashtruesi i kërkesës B. S., nuk 

ishte prezent gjatë dëbimit por ka kërkuar që të nënshkruajë Protokollin mbi Dorëzimin e 

Çelësave dhe ti marrë çelësat në ZR MI-veri me 13.09.2017. 

 

Nga leximi i vërejtjes së fundit për dëbim për kthim të pronës në riposedim i datës 

15.05.2017, gjykata ka vërtetuar faktin se pronari i pronës ka kërkuar nga AKKVP të ndërmarrë 

një dëbim për riposedim të pronës dhe të ia dorëzojë çelësat e pronës pronarit. AAKVP lidhur 

me këtë ka lëshuar këtë vërejtje të fundit që e akuzuara ta lirojë pronën dhe t’i kthejë çelësat në 

Zyrën Regjionale të AKKVP-së para orës 14:00/h, të premten me datë 18.05.2017. Në rast se 

nuk lirohet prona brenda afatitt, AKKVP e ka paralajmëruar se do të dëbohet pa ndonjë njoftim 

apo vërejtje tjetër në datën dhe orën që do të vendoset na AKKVP-ja. 

Nga leximi i marrëveshjes mbi qiranë për pronën banesore e lëshuar nga KPA në 

Prishtinë me datë 14.02.2017, gjykata ka vërtetuar faktin se e akuzuara H. S. dhe Agjensia 

Kosovare e Pronës kanë lidhur Marrëveshje mbi qiranë për pronë banesore për periudhën kohore 

duke filluar nga data 01.02.2017 deri me 31.01.2018, për pronën banesore e cila gjendet në 

rrugën ish Z. M., numër 25. Sipas kësaj marrëveshje, ndërprerja e qirasë bëhet pas skadimit të 

periudhës së qirasë, ose në rast të mosplotësimit të obligimeve nga pala tjetër si : dështimet e 

qiradhënësit në pagesën e qirasë; nëse qiramarrësi dështon në përmbushjen e dispozitave, 

kritereve dhe pikave tjera të kësaj Marrëveshje mbi Qiranë që shkaktojnë shkelje të pandreqshme 

materiale.   

 

Nga leximi i faturave të pagesës mbi qiranë në emër të H. S. e lëshuar nga KPA në 

Prishtinë me datë 01.03.2017 dhe 28.02.2017, gjykata ka vërtetuar faktin se për këto periudha 

kohore e akuzuara ka bërë pagesën e qirasë në lartësi prej 63.63 euro. 

 

Nga shiqimi i fotografive të bashkangjitura në shkresat e lëndës, gjykata ka vërtetuar 

faktin se ne shtëpinë qe është objekt i shqyrtimit, AKKVP me dt. 12.09.2017, respektivisht derën 

e shtëpisë e kane plumbuar si dhe është paraqite pozita e shtëpisë. 

 

Nga leximi i lejimit nga Komisioni për Strehim i Kuvendit Komunal në Gjakovë, i datës 

26.08.2010, gjykata ka vërtetuar faktin se e akuzuara me djalin e saj janë strehuar përkohësisht 

për një kohë të shkurtë në një shtëpi të një serbi në rrugën “. . ., ku kjo shtëpi nuk i plotëson as 

gjërat elementare për strehim, rrymë dhe ujë nuk ka, pasi banuesi i mëparmë ka shkatërruar si 

rrjetin e rrymës ashtu edhe atë të ujësjellësit. Pronar i kësaj shtëpi është V. S.. 

 

Nga leximi i lutjes së drejtuar Agjensionit i mirëbesimit te pronës ne Prishtine nga i 

dëmtuari B. S., gjykata ka vërtetuar faktin se i njëjti ka njoftuar Agjensinin respektivisht AKM 

ne Prishtine qe personi qe ndodhet ne shtëpinë e tij rrugën ish Z. M., numër 25 me emër H. S. e 

cila është dakorduar me te njëjtën rreth shitblerjes se shtëpisë se tij, prandaj lut Agjensionin qe 

këtë person mos ta largon nga kjo shtëpi.   

 

Nga leximi në SMS të shkëmbyera në mes të akuzuarës dhe të dëmtuarit B. S., gjykata 

ka vërtetuar faktin se e akuzuara dhe i dëmtuari kanë biseduar rreth çmimit për blerjen e pronës 

në emër të të dëmtuarit, pronë e cila është objekt i këtij shqyrtimi gjyqësor. 

 

Nga leximi në faturat mbi pagesën e qirasë në emër të të akuzuarës për pagesën që e ka 

bërë në Agjensionin Kosovar të Pronës dhe atë të datave 01.06.2016, 01.05.2016, 01.04.2016, 

01.02.2016, 01.02.2017, 01.03.2017, 01.01.2016, 01.01.2017, 02.06.2016, 01.08.2016, 

01.03.2016, gjykata ka vërtetuar faktin se për këto periudha kohore e akuzuara ka bërë pagesën 

e qirasë në lartësi prej 63.63 euro. 
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        3.3 Mbrojtja e të akuzuarës  

 

E akuzuara  H. S.  në mbrojtjen e saj gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar: në pronën 

që është objekt i shqyrtimit kam hyrë në vitin 2010 pasi që kam marr një vendim nga Kuvendi 

Komunal për t’u strehuar në këtë banesë, pasi që nuk kam pasur strehim dhe aty jam futur me 

pëlqimin e Komisionit të Kuvendit Komunal në Gjakovë, respektivisht zyrtarit komunal B. Sh.. 

Në kohën kur kam hyrë në këtë shtëpi ka qenë krejtësisht e pa banueshme, unë me mjetet e mija 

pasi kam marr pëlqimin e Kuvendit Komunal kam investuar dhe e kam renovuar shtëpinë 

tërësisht dhe e kam bërë të banueshme. Unë vetë personalisht kam shkuar në ish habitatin në 

Pejë dhe aty kam kontaktuar me personat zyrtar nga ata kam kërkuar se në emër të kujt është 

shtëpia, të njëjtit më kanë njoftuar se shtëpia është në emër të B. S., të cilët ma kanë dhënë edhe 

numrin e telefonit të tij, pas marrjes së numrit të tij të telefonit kam kontaktuar personalisht me 

të njëjtin, fillimisht ai më ka thënë se qiraja e kësaj shtëpie është 100 euro, unë i kam thënë se 

shtëpinë e kam marr në gjendje jo të banueshme dhe për mua është qira e madhe, pastaj në 

shtëpinë e cila është objekt i shqyrtimit kanë ardh komisioni i Habitatit dhe pasi kanë vlerësuar 

ata kanë caktuar qiranë mujore prej 62 euro, unë kam vazhduar ta paguaj qiranë në emër të B. S. 

në Habitat. Kur kane ardhe Komisionin e Habitatit ne shtëpinë ku banoj për të më larguar nga 

kjo shtëpi nuk kam qene ne shtepi. Në atë kohë unë kam qenë në punë dhe kur jam kthyer në 

shtëpi kam vërejt se të gjitha sendet e shtëpisë i kanë larguar nga shtëpia dhe i kanë qitë në rrugë. 

Këtë veprim ata e kanë kryer për deri sa unë kam pasur kontratën me qiranë me Habitatin, sipas 

kontratës unë kam pasur të drejtë të qëndroj edhe disa muaj në këtë shtëpi pasi që kam qenë 

paguese e rregullt e qirasë. Kam komunikuar me të dëmtuarin B. S. përmes telefonit ende pa e 

lidh kontratën me Habitatin për qira, sepse kam qenë e interesuar me e blerë këtë shtëpi, me të 

njëjtin kemi komunikuar rreth çmimit, fillimisht ai më ka thënë se çmimi është 38 mij euro, duke 

kërkuar që unë të lidhi kontratë që çdo muaj të ia paguaj nga 5.000 euro. Unë fillimisht me të 

njëjtin kam kontaktuar personalisht në Mitrovicën e Veriut, jemi ndalë te Viva Fresh në lokal, 

unë kam pasur me veti djalin tim e ai ka qenë edhe me dy personat tjerë që më kanë thënë që 

janë të familjes së tij, aty jemi marr vesh që unë fillimisht të ia japi 10.000 euro, unë jam pajtuar 

dhe kam dashur  që aty në lokal të ia japi 10.000 euro, por i njëjti më ka thënë që të dalim jashtë 

dhe aty te parkingu ia kam dhënë 10.000 euro, por asgjë me shkrim nuk kemi bërë, i njëjti më ka 

premtuar se këtë marrëveshje do ta legalizojë te noteri dhe do ta dërgojë në adresën tënde, i njëjti 

nuk ma ka dërguar këtë marrëveshje por më ka dërguar vetëm një lutje në emër të tij, duke ju 

drejtuar Habitatit që të ia ndërprej qiranë, mos ta dëbojnë nga shtëpia dhe asgjë më tepër si dhe 

kësaj lutje ia ka bashkëngjitur lejen e njoftimit të tij. Kam shkuar në Kadastër në Gjakovë dhe 

aty kam verifikuar që fillimisht kjo shtëpi ka qenë në emër të B. S. e pastaj ka dalë në emër të R. 

R., aty kam vërtetuar se B.që të dyve na ka shitur të njëjtën shtëpi. Jam e gatshme në çdo kohë 

me kontaktu me B. S. dhe me bërë pagesën e çmimit që ka mbetur respektivisht 18.000 euro, 

sepse prej fillimit unë kam shprehë interesim me e ble këtë shtëpi por i njëjti më ka mashtruar, 

shton se në shtëpinë time kanë ardhur dy-tre persona të tjerë të cilët më kanë njoftuar se B.ia 

kanë dhënë si paradhënie nga 5.000 euro. Nuk kam pasur vazhdim të kontratës me KPA. Unë 

kam vazhduar të banoj edhe pas datës 31.01.2018, sepse nuk kam pasur ku të shkoj. Qiranë ia 

kam paguar Habitatit për këtë kohë, edhe tani banoj në këtë shtëpi sipas marrëveshjes me B. që 

unë të vazhdoj të banoj në këtë shtëpi, pasi paraprakisht ia kam dhënë 10.000 euro. Në këtë shtëpi 

kam investuar 15.000 euro dhe ai është në dijeni për këtë investim dhe me pëlqimin e tij unë kam 

vazhduar të banoj në këtë shtëpi. Nuk kam dokument me shkrim, ashtu siç thash edhe më lartë 

kam qenë e mashtruar nga ai dhe i kam besuar se në ndërkohë do të më bjenë marrëveshjen e 

notorizuar por ai ka sjellë vetëm një lutje që ju ka drejtuar Habitatit. Nuk më kujtohet saktësisht 

se kur kam komunikuar me B., por paraprakisht kam komunikuar me të me SMS përmes telefonit 

para se unë të njëjtit ia jap 10.000 euro, kur jemi pajtuar që unë për këtë shtëpi të ia paguaj 38.000 
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Euro. B. S.in e njoh me e pa, se me të njëjtin kam kontaktuar në Mitrovicën e Veriut siç ceka më 

lartë, zakonisht kur kam thirr në telefon është lajmëruar bashkëshortja e tij e quajtur M.. Me të 

njëjtin jam takuar fizikisht vetëm njëherë. Pas datës 31.01.2018 nuk më kujtohet se a jam dëbuar 

më nga zyrtarët e KPA. Kam lidhur marrëveshje për qiranë edhe pas vitit 2018 që ka qenë gjerë 

në vitin 2019, por në momentin kur më kanë dëbuar nga shtëpia kam shkuar në polici dhe aty mi 

kanë marrë të gjithë dokumentacionin që i kam pasur dhe tani nuk e kam me veti që ta prezantoj 

në gjykatë. Këto dokumente i kam kërkuar në polici por nuk m’i kanë dhënë. 

 

4. Elementet e veprës penale 

 

Në nenin 332 paragrafi 1 të KPRK, është parashikuar se veprën penale të uzurpimit të 

paligjshëm e pronës së paluajtshme e kryejnë: “kushdo që në mënyrë të kundërligjshme uzurpon 

pronën e paluajtshme të personit tjetër apo një pjesë të sajë”. Pra kjo vepër penale është kundër 

pasurisë, përmes të cilës mbrohet pasuria e huaj e paluajtshme (pasuria e një personi tjetër), nga 

pushtimi i kundërligjshëm, përkatësisht nga çdo veprim i pa mbështetur në ligj, me të cilin 

veprim pronari ligjor pengohet ose pamundësohet në shfrytëzimin e qetë të pasurisë së tij. Pra 

kryes i kësaj vepre penale mund të jetë çdo person dhe për të ekzistuar përgjegjësia e kryesit 

është e nevojshme dashja e tij që përfshin në vete vetëdijen e tij se po e pushton pronën e huaj, 

pa leje të pronarit legjitim dhe kjo nënkupton se elementet e kësaj vepre janë konsumuar vetëm 

kur pushtimi i pronës është bërë pa pëlqimin e pronarit apo të afërmeve të tij dhe: me këtë rast 

nuk është e domosdoshme që pëlqimi të jetë vetëm formal, i shkruar por mund të jetë edhe gojor, 

në paragrafin 2 është përshkruar se “nëse vepra penale nga par.1 i këtij neni kryhet në një apo 

më shumë nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet me burgim prej 3 muaj deri në tre vjet”, ndërsa 

në nën.par.2.2 është përshkruar se “nëse kryesi ka uzurpuar pronën e paluajtshme duke ditur se 

pronë e tillë i është nënshtruar dëbimit me urdhër të Gjykatës apo me urdhër ose vendim të 

ndonjë organi apo institucioni tjetër publik të themeluar në bazë të ligjit të zbatushëm në 

Republikën e Kosovës.” 

 

5. Vlerësimi dhe analizimi i provave  

 

Gjykata pas administrimit të provave, analizimit të tyre me shumë kujdes gjatë shqyrtimit 

gjyqësor, ka ardhur në përfundim se me asnjë provë nuk është vërtetuar se e akuzuara H. S. në 

mënyrë të kundërligjshme ka uzurpuar pronën e paluajtshme të personit tjetër, përkatësisht të B. 

S., e cila ndodhet në Gjakovë në rrugën.”. . . dhe që evidentohet me nr.kadastral P-. . .në sipërfaqe 

prej 495 m2. 

 

Sipas vlerësimit te kësaj Gjykate, gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor me provat e 

administruara nuk mbështesin dyshimin e bazuar mire ne drejtim te elementeve te veprës penale 

për te cilën ngarkohet e akuzuara me akuze. Gjykata vlerëson se me provat e administruara, nuk 

rezulton se e akuzuara H. S. e ka pushtuar –uzurpuar pronën e paluajtshme -shtëpinë ne mënyrë 

te kundërligjshme pa pëlqimin e institucionit qe mbikëqyrin këtë prone po edhe te dëmtuarit B. 

S. (pra janë elementet thelbësore te veprës penale për çka ne rastin konkret mungojnë). Për te 

ekzistuar kjo vepër penale duhet te ekzistoj dashja, pra kryesi duhet te hyje ne pronën e 

paluajtshme ,pa pëlqimin paraprak, pra kryesi ne prone hynë me vetëdijen e tij se po e pushton 

pronën e huaj ,pa leje paraprake dhe kjo nënkupton se elementet e kësaj vepre penale 

konsumohen vetëm kur pushtimi i pronës (hyrja) është bere pa pëlqimin paraprak te pronarit apo 

te ndonjë institucioni qe mbikëqyr pronën e paluajtshme. Gjykata ka vërtetuar faktin se e 

akuzuara H. S., në paluajtshme rinë e lartpërmendur fillimisht ka hyrë në vitin 2010 në bazë të 

lejes së dhënë nga Komisioni për Strehim i Kuvendit Komunal në Gjakovë, i datës 26.08.2010. 

Ndërsa në vitin 2017 përkatësisht me datë 14.02.2017, ka lidhur Marrëveshje mbi qiranë për 
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pronë banesore me Agjensinë Kosovare të Pronës, për periudhën kohore duke filluar nga data 

01.02.2017 deri me 31.01.2018, për pronën banesore e cila gjendet në ish rrugën Z. M., numër 

25.Gjatë gjithë kësaj periudhe e akuzuara në vetëdijën e saj nuk ka pasur mendim se po e 

pushtonte pronën e huaj ne mënyrë te kundërligjshme, gjë qe ne këtë rast nuk kemi te bëjmë fare 

me uzurpim te paligjshëm te pronës se paluajtshme sepse ekziston marrëveshja mbi qiranë, si 

dhe  e njëjta fillimisht ka hy ne  këtë paluajtshme ri me lejen paraprake te Komisioni për Strehim 

te Kuvendit Komunal në Gjakovë, e pastaj ka lidhur marrëveshje për qiranë dhe për më tepër për 

shumë muaj ka paguar qiranë mujore në lartësi prej 63.63 euro. Po ashtu, e njëjta vazhdimisht 

ka qenë në kontakt me pronarin e kësaj prone përkatësisht me të dëmtuarin B. S., me të cilin 

kanë komunikuar rreth mundësisë së shitblerjes së asaj paluajtshmërie. E akuzuara në mbrojtjen 

e saj ka deklaruar se “Kam komunikuar me të dëmtuarin B. S. përmes telefonit ende pa e lidh 

kontratën me Habitatin për qira, sepse kam qenë e interesuar me e blerë këtë shtëpi, me të njëjtin 

kemi komunikuar rreth çmimit.” Deklarata e tillë, gjen mbështetje në provat e administruara gjatë 

shqyrtimit gjyqësor si lutja e te dëmtuari B. S. drejtuar Agjensionit i mirëbesimit te pronës ne 

Prishtine ku i njëjti ka njoftuar Agjensinin respektivisht AKM ne Prishtine qe personi qe ndodhet 

ne shtëpinë e tij rrugën ish Z. M., numër 25 me emër H. S. e cila është dakorduar me te njëjtën 

rreth shitblerjes se shtëpisë se tij, prandaj lut Agjensionin qe këtë person mos ta largon nga kjo 

shtëpi, ky fakt është vërtetuar edhe nga dëshmia e dëshmitarit A. D. i cili deklaroi se e kemi 

njoftimin e të dëmtuarit B. S. që i është drejtuar Agjensionit që të akuzuarën mos ta dëbojmë nga 

shtëpia dhe i njëjti na ka njoftuar me shkrim se deri në muajin Dhjetor do të merret vesh me të 

akuzuarën dhe të njëjtës do të ia shes shtëpinë. Gjithashtu edhe nga SMS të shkëmbyera në mes 

të akuzuarës dhe të dëmtuarit B. S., gjykata ka vërtetuar faktin se e akuzuara dhe i dëmtuari kanë 

biseduar rreth çmimit për blerjen e pronës në emër të të dëmtuarit, pronë e cila është objekt i 

këtij shqyrtimi gjyqësor. Po ashtu, vet fakti që e akuzuara vazhdimisht i ka paguar faturat në 

emër të qirasë mujore për këtë paluajtshmëri, tregon qartë që i dëmtuari e ka ditur dhe ka pranuar 

që e akuzuara të qëndrojë në shtëpinë e tij, si dhe ne shkresat e lendes nuk kemi asnjë aktvendim 

për ndërprerjen e qirasë ne mes te akuzuarës dhe AKKVP ne Prishtine. 

 

                Dëshmitari A. D. gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se “në vitin 2017 paraqitësi i 

kërkesës ka kërkuar ri posedimin e pronës dhe në bazë të dispozitave në fuqi që obligojnë 

Agjensinë prona është hasur e uzurpuar dhe më pas Agjensioni ka marr masa për lirimin e saj”. 

Gjykata vlerësoj se te njëjtit kane vepruar ne kundërshtim me ligjin sepse paraprakisht kane pasur 

një Marrëveshjen mbi qiranë për pronë banesore me te akuzuarën, e lidhur me datë 14.02.2017 

mes të akuzuarës dhe Agjensisë Kosovare të Pronës, e në bazë të së cilës e akuzuara në 

paluajtshmërinë që është objekt i këtij shqyrtimit ka mundur ta shfrytëzojë deri me datë 

31.01.2018. Pra, nuk qëndron dëshmia e dëshmitarit kur thotë se “prona është hasur e 

uzurpuar”, pasi që në këtë pronë e akuzuara ka qenë duke qëndruar në bazë të marrëveshjes së 

lartcekur. Po ashtu, dëshmitari A. D. ka deklaruar se “në rastet kur kemi një marrëveshje mbi 

qiranë nuk i dëbojmë shfrytëzuesit e pronës nga banesa. Nuk veprojmë në bazë të marrëveshjes 

por veprimi jonë për lirimin e pronës bëhet me kërkesën e pronarit, nëse pronari si në rastin 

konkret që kjo pronë të administrohet nga Agjensia atëherë ne e administrojmë dhe mund ta 

lëshojmë me qira si në rastin konkret, por në momentin kur pronari kërkon me e lirua pronën ne 

i zbatojmë procedurën për lirimin e pronës.”. Kjo deklaratë përveç që është kontradiktore me 

vetveten, është në kundërshtim të plotë edhe me dëshminë e dëshmitares S. R. e cila gjatë 

shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se “në bazë të përvojës sime si përfaqësuese e autorizuar e 

AKKVP-së, nuk kemi pasur raste të dëbimit të ndonjë personi nga banesa kur paraprakisht kemi 

pasur marrëveshje mbi qiranën për pronën banesore me shfrytëzuesin e pronës, sepse nuk kemi 

pasur të drejtë që ta dëbojmë nga prona.” 

 



 Numri i lëndës: 2018:012398 
 Datë: 22.03.2021 
 Numri i dokumentit: 01619985 
 

10 (11)  

   
2
0
1
9
:2
2
5
7
6
9

 

Prokuroja e shtetit pa asnjë arsye dhe pa baze ne fund te administrimit te provave me 

dt.14.01.2021 parashtron aktakuzën e ndryshuar ashtu siç është përshkruare ne dispozitiv te këtij 

aktgjykimi.E akuzuara akuzohej se me date te pacaktuar ka shfrytëzuar  dhe me dt.21.09.2017 

ka uzurpuar pronën e paluajtshme ,ndërsa me aktakuzën e ndryshuar akuzohet se nga 

dt.01.02.2018 e ne vazhdim uzurpon pronën e paluajtshme, e cila aktakuze bien ne kundërshtim 

me provat qe janë administruar gjate shqyrtimit gjyqësor dhe me te gjitha provat qe 

bashkëngjiten ne shkresat e lendes. Ne provat qe bashkëngjiten aktakuzës nuk kemi asnjë prove 

materiale nga dt. 01.02.2018 e tutje, nga vete fakti se kallximi penal është parashtruar nga 

AKKVP me dt.26.10.2017,do te thotë janë bashkëngjitë vetëm provat materiale gjer me këtë 

date. Por sipas vlerësimit te Gjykatës edhe me aktakuzën e ndryshuar ky veprim nuk përben 

vepër penale dhe nuk konsumohen elementet e veprës penale për te cilën ngarkohet e akuzuara 

nga se nuk kemi te bëjmë me një raport penal por ne rastin konkret kemi te bëjmë me një raport 

juridiko-civil, nga se raportet civile juridike themelohen dhe ndër prehen me dëshirën e palëve. 

 

          Andaj, gjykata pas analizimit të gjitha provave ka konstatuar se nuk është vërtetuar se këtu 

e akuzuara H. S. ka pushtuar në mënyrë të kundërligjshme dhe pa bazë nga data 01.02.2018 e në 

vazhdim duke uzurpuar në mënyrë arbitrare pronën e paluajtshme të personit tjetër këtu të 

dëmtuarit B. S., e cila ndodhet në Gjakovë në ish rrugën”. . ., prandaj gjykata mori aktgjykim 

lirues për faktin se akuza ka mbetur nën nivelin e dyshimit të arsyeshëm dhe jo në atë të bazuar 

mirë në prova të artikulueshme dhe të besueshme se e akuzuara të ketë kryer veprën penale për 

të cilin ngarkohet andaj në mungesë të provave gjykata e ka liruar nga akuza. 

 

            6. Vendimi për lirimin e të akuzuarës nga akuza  

 

           Duke u bazuar në këto që u cekën më lart dhe në nenin 364, paragrafi 1 nënparagrafi 1.3 

të KPP gjyqtarja e vetme gjykuese e liroi nga akuza të akuzuarën H. S.,  për kryerjen e veprës  

penale, siç  është  cekur në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

7.Vendimi lidhur me kërkesën pasurore-juridike 

 

Vendimi mbi udhëzimin e palës së dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

në kontest civil është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 463 paragrafi 3 të KPP-së. 

  

8. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë duke u bazuar nenin 454 

paragrafi 1 të KPP-së.  

 

Duke u bazuar në arsyet që u cekën më lartë, është vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

-Departamenti i përgjithshëm- 

P. nr.596/2019 të dt.10.03.2021 

 

Sekretarja juridike               Gjyqtarja e vetme gjykuese 

Lamije Kuqi         Diana Sina 
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KËSHILA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 dite, nga 

dita e marrjes së këtij Aktgjykimi, Gjykatë së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet të kësaj Gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


