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    P. nr.382/15 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i përgjithshëm penal, gjyqtarja 
Ilirjana Hoti, me sekretaren juridike Nushe Kadrija, në lëndën penale kundër të akuzuarve H. 
K. dhe M. K. qe te dy nga Gjakova, për shkak të veprës penale në bashkryerje uzurpim i 
paligjshëm i pronës se paluajtshme nga neni 332/1-31 te KPRK-ës, sipas Aktakuzës se 
Prokurorisë Themelore në Gjakovë, PP.nr.974/14  të datës 11.06.2015, gjatë shqyrtimit 
gjyqësor më datë 06.09.2017, në prezencën e përfaqësuesit të Prokurorisë - Prokurorit Ismet 
Tofaj ,mbrojtësit të autorizuarit H. K. av. R. Gj. dhe të akuzuarit, mbrojtësit te akuzuarës M. K. 
av. A. R. dhe te akuzuarës, të dëmtuarit H. B., mori dhe të njëjtën ditë publikisht shpalli këtë: 
 

A K T G J Y K I M 
 
 
I akuzuari   H. K.  i biri i B. dhe i Z., e gjinisë K., data e lindjes..., në  fsh B. KK Pejë, tani me 

banim ne Gjakovë rruga “P.N.L.”, punëtor , ka të kryer shkollën e mesme, i martuar atë i 3 
fëmijëve,  i gjendjes  se mesme  ekonomike, shqiptar, shtetar i Republikës së Kosovës. 

 
E akuzuara M. K., e bija e Z. dhe e Z. e gjinisë B., data e lindjes...., në fsh. D. KK Deçan, tani 

me banim ne Gjakovë rruga “P.N.L.” amvise, ka të kryer shkollën fillore, e martuar nene e  2 
fëmijëve,  e gjendjes  se mesme  ekonomike, shqiptare, shtetase e  Republikës së Kosovës. 

 
Bazuar në nenin 363 par. 1 pika 1.1 të KPPK-së: 

 
REFUZOHET AKUZA  

Sepse :  
 

--  Në vazhdimësi në kohë të pacaktuar e deri me datën 22.04.2014, rreth orës 15:00, në 
mënyrë të kundërligjshme e pa ndonjë bazë juridike uzurpojnë pronën në ngastrën kadastrale 
P.nr.-70705028-05093-0, parcelë në vendin e quajtur “Nakarade”, në sipërfaqe prej 0.16.70 ha, 
sipas certifikatës 7-5346 ZK Gjakovë- jashtë Qytetit, pronë e të dëmtuarit H. (H.) B. nga fshati X. 
Komuna Rahovec, të cilit dhe me forcë ia mohojnë të drejtën e pronësisë. 

  
       -me çka  në bashkëkryerje do te kishin kryer veprën penale uzurpim i paligjshëm i 
pronës së paluajtshme nga neni 332 par.1 lidhur me nenin 31 te KPRK-ës  

 
       Shpenzimet e procedurës penale, bien në barrën e mjeteve buxhetore të Gjykatës 
 

A r s y e t i m 
 
             Prokuroria Themelore DP në Gjakovë, me aktakuzën, PP.nr.974/14  të datës 11.06.2015,  
ka akuzuar të akuzuarit H. K.  dhe M. K.  që të dy nga Gjakova ,për shkak te veprës penale në 
bashkryerje uzurpim  paligjshme i pronës se paluajtshme në vazhdimësi  nga neni 332par.1-31  
te KPRK-ës, me propozimin që pas vlerësimit të gjitha provave të nxjerra gjatë shqyrtimit 
gjyqësor, i akuzuari   të shpallet fajtor  dhe te dënohet ne baze te ligjit.  
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           I akuzuari H. K., gjatë shqyrtimit fillestar të mbajtur me dt. 04.04.2016, lidhur me fajësinë 
deklaron se: nuk e pranon fajësinë për veprën penale me te cilën pandehet nga fakti unë jam 
duke shfrytëzuar pronën time . 
 

E akuzuara M. K., gjatë shqyrtimit fillestar të mbajtur me dt.04.04.2016 ,lidhur me 
fajësinë deklaroi se nuk e pranon fajësinë për veprën penale me te cilën pandehet nga fakti se 
jam duke shfrytëzuar pronën time .  

 
Në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt. 06.09.2017, Prokurori i shtetit Ismet 

Tofaj, deklaron se në këtë fazë të procedurës pas dëgjimit të dëmtuarit në cilësi të 
dëshmitarit ku sipas tij këtë pronësi e ka në pronësi dhe posed legalisht por thekson se nga 
të akuzuarit këtu ka qenë i penguar  në shfrytëzimin e që do të thotë se lidhur me pronën 
e tij  ka pasë kontest civil andaj bazuar në këtë konsideroj se bëhet fjalë për një kontest 
civilo-juridik e jo për vepër penale të uzurpimit të paligjshëm të pronës së paluajtshme 
nga neni 332 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, nga këtu të akuzuarit H. K. dhe M. K. 
andaj tërhiqem nga akuza PP. nr. 974/14 të datës 11.06.2015 për të akuzuarit H. dhe M. K., 
për të cilën gjë pajtohet edhe i dëmtuari H. B., i cili edhe u deklarua se nuk i 
bashkëngjitëm ndjekjes penale. 
 
 

Pasi që Prokurori është tërhequr nga ndjekja penale ndaj të akuzuarit , Gjykata në bazë 
të nenit  363 par. 1 pika 1.1 të KPPK-së, vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 
 
             Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë konform nenit 454 par. 1 të 
KPPK-së. 
 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 
 P nr.382/15 të dt. 06.09..2017. 

 
 
Sekretarja juridike,                                                                                    Gj y q t a r j a, 
 Nushe Kadrija                                                                                            Ilirjana Hoti  
 
 
 
KËSHILLA JURIDIKE:    Kundër këtij Aktgjykimi mund të paraqitet ankesë ,në afatin prej 15   

                                      ditësh ,nga dita e marrjes se tij ne dorëzim ,Gjykatës se Apelit ne Prishtinë. 
                                      Ankesa në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate.                       
  

                                       
 


